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วิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการ
ด าเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง  วิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการด าเนินการ

ของจังหวัดเชียงใหม่ 
........................................................ 

 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตรา 8(3) ระบุว่าก่อนเริ่มด าเนินการจังหวัดต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ให้ครบทุกด้านก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีใดที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น 

  การก าหนดวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผล
มาจากการด าเนินการของจังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (PMQA) หมวดที่ 1 LD5 เน้นบทบาทของผู้บริหารของส่วนราชการสั่งการ 
หรือชี้น าให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพ่ือให้การก าหนดวิธีการ และมาตรการ
ป้องกันผลกระทบทางลบฯ ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตามพระราชกฏษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3) และแนวทางการด าเนินการเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2  ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ก าหนดมาตรการ 
และวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนต่อสังคมในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่
ขึ้น โดยมุ่งมั่นให้การปฏิบัติงาน เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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วิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 
อันเป็นผลมาจากการด าเนินการของจังหวัดเชียงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
................................................................... 

 
  มาตรการและวิธีการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการ
ด าเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการด าเนิน
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในประเด็น LD5 เน้นบทบาทของผู้บริหารของ
ส่วนราชการสั่งการ หรือชี้น าให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีการก ากับดูแล
องค์การที่ดี ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจังหวัดให้ส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคเสนอโครงการ/แผนงาน มาตรการและวิธีป้องกันผลกระทบทางลบฯ ให้จังหวัด ซึ่งจังหวัด
ได้คัดเลือกแผนงานดังกล่าวเพ่ือน ามาประกอบการประเมินผลการด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
  มาตรการและวิธีการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการ
ด าเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทบทวน และ
ปรับปรุงเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอเพ่ือ
เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 
 
 
         จังหวัดเชียงใหม่ 
                2 ธันวาคม 2559 
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วิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 
อันเป็นผลมาจากการด าเนินของจังหวดัเชียงใหม ่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
มาตร 8 (3) ระบุว่าก่อนเริ่มด าเนินการจังหวัดต้องจ้ดให้มีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ให้ครบทุกด้าน ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนในกรณีใดที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้ามจ เพ่ือให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น  
  การก าหนดวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผล
มาจากการด าเนินการของจังหวัด เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 (PMQA) หมวด 1 ด้านการน าองค์การ ในประเด็น LD5 เน้นบทบาทของ
ผู้บริหารของส่วนราชการสั่งการ หรือชี้น าให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มีการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดี ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพ่ือให้
การก าหนดวิธีการ และมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบฯ ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (3) และแนวทางการก าเนิน
การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด จังหวัด
เชียงใหม่จึงได้ก าหนดมาตรการ และวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยมุ่งมั่นให้การปฏิบั ติงาน เกิดความโปร่งใสเป็นไปตาม                              
หลักธรรมาภิบาลด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีการด าเนินการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. เพ่ือเป็นการให้ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการท างานแบบบูรณาการ 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”  
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ 
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 
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พันธกิจ (MISSION) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล     
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง     
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  

 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค  
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ  

  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
2. สร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
กลุยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
     และบริการสุขภาพ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
 4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล  

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
2. สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม 
กลุยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
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 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และการ
ประกอบธุรกิจ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
2. การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
กลุยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 
1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
 4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. การป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย 
2. การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน 
กลุยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 
1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม 
 2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดี
ขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
 3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
2. พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 
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กลุยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน    

เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ   
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการภาครัฐ 
2. การบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
กลุยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 6 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มาตรการ และวิธีการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ค านิยาม : 
 ผลกระทบทางลบต่อสังคม (Social Impact Assessment : SIA) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คาดว่าจะเกิดในทางที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชน และสังคมอันมีต้นก าเนิดมาจากการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีการน าเสนอมาตรการในการลดผลแระทบทางลบต่อสังคม เพื่อลดผลกระทบฯ ให้มากที่สุด 
 

พันธกิจ การปฏิบัติ/การ
บริหาร 

ผลกระทบทางลบต่อ
สังคม 

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
เชิงรุกต่อผลกระทบทางลบ 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ
ให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึง

พอใจ 

1. การให้บริการ
ประชาชน  

1. ประชาชนไม่ได้รับ
การบริการที่รวดเร็ว
เสมอภาค และเป็น
ธรรม ท าให้เสียเวลา
และก่อให้เกิดความ
เสียหายอันจะน าไปสู่
การร้องเรียนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. การให้บริการและ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มี
ความโปร่งใสท าให้
ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจ 
3. ประชาชนไม่พึง
พอใจต่อกระบวนการ
การใช้บริการ การร้อง
ขอความช่วยเหลือหรือ
ร้องทุกข์ 

1. ก าหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
และรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิด
จิตส านึก น าไปปฏิบัติให้
บังเกิดผลอย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
2. เปิดเผยและบริการข้อมูล
ข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้
เข้าถึงอย่างกว้างขวางโดย
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูแบบ 
3. จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ โดยเพิ่มช่องทาง
เปิดรับเรื่องร้องเรียนในทุก
รูปแบบ 
4. ก าหนดให้มีการส ารวจ
ความคิดเห็น และความพึง
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการเพื่อน าไป
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. ปรับปรุงการให้บริการ
โดยให้มีการ ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติ

ทุกส่วน
ราชการ 
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พันธกิจ การปฏิบัติ/การ
บริหาร 

ผลกระทบทางลบต่อ
สังคม 

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
เชิงรุกต่อผลกระทบทางลบ 

ผู้รับผิดชอบ 

ราชการลง ตามความ
เหมาะสม โดยการก าหนด
มาตรการการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ
ปิดประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างชัดเจน 
6. ก าหนดขั้นตอน/แผนผัง
และแผนภูมิการให้บริการให้
ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึงและชัดเจน เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว 
7. จัดให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน ให้สามารถติดต่อ
ขอรับบริการในเรื่องต่างๆ 
ได้ในที่เดียวกัน ตามความ
เหมาะสม 

2. การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

1. โครงการ/กิจกรรม
ได้รับความเสียหายอัน
เกิดจากการทุจริต ท า
ให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึง
กระบวนการการ
ปฏิบัติงาน ท าให้ไม่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม/
โครงการที่หน่วยงาน
ภาครัฐจัดให้มีข้ึน 
ได้รับผลกระทบเกิด
ความเสียหายต่อชีวิต

1. ให้ทุกส่วนราชการ
ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม
สร้างสรรคในการปฏิบัติงาน
ให้มีการปลูกฝังจิตส านึกของ
ความเป็นข้าราชการที่ดีด้วย
การรณรงค์เผยแพร่ให้
ข้าราชการน าไปประพฤติ
ปฏิบัติ โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ  
2. ให้ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ด้วยการให้ภาค
ประชาสังคม และประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 
 

ทุกส่วน
ราชการ 
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พันธกิจ การปฏิบัติ/การ
บริหาร 

ผลกระทบทางลบต่อ
สังคม 

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
เชิงรุกต่อผลกระทบทางลบ 

ผู้รับผิดชอบ 

และทรัพย์สินตลอดจน
โอกาสที่พึงมีพึงได้ 

3. ให้มีการเปิดเผยและ
บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนโดยทั่วไปได้
รับทราบทั่วถึง เป็นธรรม
และเสมอภาค โดยใช้
ช่องทางในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ต่างๆ  
4. เพ่ิมช่องทางในการับเรื่อง
ร้องร้องทุกข์ในรูปแบบต่างๆ 
5. ให้มีการส ารวจความ
คิดเห็นของทุกส่วนราชการ
และประชาชนโดยทั่วไปเพ่ือ
สรุปรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุง
มาตรการป้องกันผลกระทบ
ทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมให้
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

3.การจัดท า
แผนงาน/โครงการ
รวมทั้งการ
ด าเนินงาน/
โครงการของส่วน
ราชการในจังหวัด 

1. โครงการ/กิจกรรม
ที่มีขนาดใหญ่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน หรือเกิด
มลภาวะแวดล้อมที่
เป็นพิษต่อประชาชน 
และสังคมโดยกว้าง 
2. โครงการ/กิจกรรม
ที่มีงบประมาณสูง อาจ
เกิดการทุจริต และ
ส่งผลกระทบต่อ
แผนงานโครงการ ท า
ให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหาย ต่อชีวิต
และทรัพย์สินตลอดจน
ไม่สามารถเข้าใช้
ประโยชน์ในกิจกรรม/

1. ให้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือศึกษา
ผลกระทบทั้งทางบวก และ
ทางลบ โดยน าหลักการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
2. เปิดโอกาสให้องค์กร
เอกชน และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ
และติดตามประเมินผล 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
กิจกรรมตามแผนให้ทุกภาค
ส่วนได้รับทราบอย่าง
กว้างขวางเพ่ือสร้างความ
เข้าใจอันดี และเกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน

ทุกส่วน
ราชการ 
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พันธกิจ การปฏิบัติ/การ
บริหาร 

ผลกระทบทางลบต่อ
สังคม 

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
เชิงรุกต่อผลกระทบทางลบ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาจ
น าไปสู่ประเด็นการ
ร้องเรียนได้ 

ตามโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
4. ให้มีการส ารวจความพึง
พอใจ เพ่ือน าไปปรับปรุง
การท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. รวบรวม พ.ร.บ 
อ านวยความสะดวก 

1. ประชาชนไม่ได้รับ
บริการที่รวดเร็ว ท าให้
เสียเวลา และเกิดภาพ
ลบให้แก่ส่วนราชการ 
2. ส่วนราชการ
ด าเนินงานด้วยความ
ล่าช้า ประชาชนเกิด
ความไม่พึงพอใจใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 

1. แจ้งเวียนส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอทุกอ าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง รายงานการ
ด าเนินงานตาม พ.รบ. 
อ านวยความสะดวก พ.ศ. 
2558 
2. ให้ส่วนราชการรายงาน
ข้อมูลการด าเนิงานเกี่ยวกับ
การแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า 
ตามมาตรา 10 ปัญหาและ
อุบปสรรคในการด าเนินงาน
ทุก 15 วัน  

ทุกส่วน
ราชการ 

 
 

...................................................................................... 
 


