
ด้านที่ 1  
ด้านการบริหารจัดการ 
หมวดที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 7.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 - อบต.เชียงบาน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 5 ช่องทาง ดังนี้ 
 1. การจัดให้ม ีwi-fi หรืออินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 
 2. การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์  
    ( เว็ปไซต์ อบต.เชียงบาน ) 
 3. การติดต่องานบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 4. มีกลุ่มไลน์ อบต.เชยีงบาน และ อปท.เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
 5. มีกลุ่มไลน์ ส.อบต. และ ก านันต าบลเชียงบาน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 7.3 มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน 
  - อบต.เชียงบาน มีการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน 3 กิจกรรม 
    ดังนี ้
  1. มีการบริการช่วงพักเที่ยง 

  2. มีการแจกเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ 

  3. มีการรับช าระค่าขยะนอกสถานที่ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด้านที่ 4  
ด้านการบริการสาธารณะ 
หมวดที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 หมวดย่อยที่ 1 การส่งเสริมอาชีพ 
 3.1.1 จ านวนประเภทอาชีพที่จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชน 
  - อบต.เชียงบานได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ  
  จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
  1.โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีชุมชนต าบลเชียงบาน  
     ประจ าปี พ.ศ.2560 
  2.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลเชยีงบาน  ประจ าปี พ.ศ.2560 
           (การจัดท าดอกไม้จันทน์)  
  3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกสมุนไพร ส าหรับคนพิการ  
                  และผูดู้แลคนพิการต าบลเชยีงบาน ประจ าปี 2560 
  4.โครงการฝึกอบรมช่างท ารองเท้าแตะต าบลเชียงบาน  
     ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  3.1.2 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือ 
จากการฝึกอบรม 
  - อบต.เชียงบาน ได้จดักิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจาก
การฝึกอบรม จ านวน  6  กิจกรรม 
  +++ แผนการด าเนินงานศูนย์ฮอมฮักต าบลเชียงบาน ประจ าปี 
งบประมาณ 2560 
  1. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ(หลักสตูรการแปรรูปกล้วยตากและ
หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรด้วย ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์)  
   +++กล้วยตากฮอมฮัก 
  2. ส่งเสริมอาชีพในกับจิตอาสา นวดแผนโบราณ 
  3. ส่งเสริมอาชีพในกับจิตอาสา การท าลูกประคบ 
  4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าจากศูนย์ทอผ้าไทลื้อบ้านทุง่มอก 
  5. ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 การท าขนมปาด 
  6. ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 การท าข้าวแคบ 
 
   
   
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่ 4  
ด้านการบริการสาธารณะ 
หมวดที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 หมวดย่อยที่ 2 การสง่เสริมการท่องเที่ยว 
  3.2.1 การจัดท าแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  - อบต.เชียงบาน มีการจัดท าแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีการ
ด าเนินการตามแผนฯ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็ปไซต์ ของ อบต. 
  เอกสารประกอบ 



  - บันทึกข้อความขออนุมัติแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงบาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  - แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
  - บันทึกข้อความรานงานผลตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงบาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  - การประชาสัมพันธ์แผนฯทางเว็ปไซต์ อบต.เชียงบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านที่ 4  
ด้านการบริการสาธารณะ 
หมวดที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 หมวดย่อยที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3.2.2 จ านวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  - อบต.เชียงบานได้ด าเนินทั้งหมด 12  กิจกรรม 
  เอกสารประกอบ 



  1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วน
ต าบลเชียงบาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  2. แผนส่งเสริมการทอ่งเที่ยวองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
  3. ข้อมูลส าหรับนักท่อเที่ยว  
   - แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยว  
   - การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทางเว็ปไซต์ อบต.เชียงบาน 
  5. สรุปโครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี 2560 
  6. สรุปผลโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาต าบลเชียงบาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
  7. สรุปโครงการสืบสานต านานไทลื้อ ประจ าปี 2560 
  8. สรุปโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจ าปี 2560 
  9. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาช้างเผือก หมู่ที ่10 
  10.พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงเมืองล้า หมู่ที่ 5 
  11.ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุ หมู่ที่ 10 
  12. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาค า หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
ด้านที่ 5  
ด้านธรรมาภิบาล 
หมวดที่ 1 นโยบายและการจัดกิจกรรม 
  1.4 กิจกรรมที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  - อบต.เชียงบาน มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอก 
  เอกสารประกอบ(ภายใน)  
  1.โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  2560 
  2. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฯ 
  3. ค าสั่ง อบต.เชยีงบาน ที่ 008/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ า อบต.เชียงบาน 
  4. ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
  5. บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชียงบาน 
  6.ประกาศองคการบริหารสวนต าบลเชียงบาน 
เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 



 
 
ด้านที่ 5            ต่อ 
ด้านธรรมาภิบาล 
หมวดที่ 1 นโยบายและการจัดกิจกรรม 
  1.4 กิจกรรมที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่อง
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  - อบต.เชียงบาน มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอก 
  เอกสารประกอบ(ภายนอก) 
  - หนังสือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา 
ที่ พย 0005/ว 319 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
  - หนังสืออบต.เชียงบาน ที่ พย71501.1/182 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
  - หนังสือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา 
ที่ พย 0005/ว 237  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
  - หนังสือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวักพะเยา 
ที่ พย 0005/ว 238 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  1.5 อปท.ได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลด้านธรรมาภิบาลและการ
บริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจา
หน่วนงานอื่นๆ 
  - อบต.เชียงบานได้มีการสมัคร แต่ไม่ได้รับการประเมิน 
  เอกสารประกอบ 
  1. หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน 
ที่ พย 71501.1/882 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 


