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... คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะ  สร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมที่สําคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและ ความมุ่งมันเท่านั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญ่ที่
เป็นคุณประโยชน์ แท้จริงได้สําเร็จ ... ( พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 ) 
 

 

 
 

 

 
…. ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทําหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึง  บําเหน็จรางวัล หรือ
ผลประโยชน์ให้ มาก ขอให้ถือวาการทําหนี้ที่ได้ สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์ อย่าง
ประเสริฐ จะทําให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง ...  (พระบรมราโชวาทเนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533) 
 



 
 
 
 

คํานํา 
 

   ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  ทุกปี 
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดําเนินการ  ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิต
ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรม  และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธา
ในการบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มา
ของการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกําหนดให้ภาครัฐต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.  
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เป็นแผนที่มุ่ง ส่งเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม
ให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนตําบล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล 
ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ รัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการ
ประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลต้นมะม่วง และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไก การตรวจสอบ ควบคุม การใช้อํานาจ พร้อม
กับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนตําบลในการปฏิบัติราชการให้  มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็น
แนวทางในการจัดทําแผน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจ ดังกล่าวข้างต้น  
   องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความสําคัญ ในเรื่องนี้ โดย
เห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสํานึก ค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติ ราชการมีจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการ  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
ธรรม และเสมอภาค ทําให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลต้นมะม่วง รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ จัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ระยะที่ 2 พ.ศ.2556 – 2560 เป็นแนวทางในการจัดทํา 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1)การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซือ้จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก การ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จรยิธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1)โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช  ้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทํา
ให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทําให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก  ่การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่
ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าท  ี่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐ  ีมหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา การทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา ลําดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาต  ิ(Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างป  ี2555 – 2558 อยู่ท  ี่35 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้
ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาต  ิว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
สังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่
ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชัน
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เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได  ้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได  ้บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น
ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม  ่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในป  ีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้ น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่  3   
(พ.ศ. 2560 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25592561) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (AntiCorruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน 
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

1. บริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
ประวัติต าบล/พื้นที่ 
บ้านแม่สูนในสมัยเจ้าของสุริโยยศอยู่เมืองฝาง พ.ศ.2324 ตามบันทึกใบลานของพระเจ้าหลวงเมือง 

ฝาง ซึ่งพ่อหลวงสุวรรณมนูญหลวงรักษา เก็บรักษาเอาไว้ และต่อมาเมื่อเจ้าหลวงมหาวงษ์ บ้านห้วยน้ําริน แขวง
สะลวงเดินทางมารับตําแหน่งเจ้าหลวงเมืองฝางแทนเจ้าหลวงสุริโยยศได้สร้างถนนสายแรกของเมืองฝาง จากตัว
เมืองฝางมาสิ้นสุดที่บ้านแม่สูน และมีการจัดพิธีสู่ขวัญบายศรี ต้อนรับเจ้ามหาวงษ์ที่บ้านแม่สูนจึงเคลื่อนขบวนไพร่
พลบริวาร และครอบครัวเข้าสู่เมืองฝาง ต่อมาเจ้าหลวงมหาวงษ์ได้ยกฐานะชุมชนต่าง ๆ เป็นแคว้นรอบ ๆ เมือง
ฝางตั้งแคว้นในเวียง แคว้นแม่สาว แคว้นแม่นาวาง แคว้นแม่สูน แคว้นแม่งอน แคว้นแม่ทะลบ จึงทําให้รู้จักบ้าน
แม่สูนในฐานะแคว้น ครั้นต่อมาในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่จากหัว
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เมืองเป็นจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน แคว้นแม่สูนก็ยกฐานะเป็นตําบล พ่อแคว้นก็เปลี่ยนมาเป็นกํานัน ซึ่งขุน
บริหารทวยชนเป็นผู้ดํารงตําแหน่งคนแรก ต่อมาตําบลแม่สูนได้แบ่งเขตพ้ืนที่ปกครองออกเป็น 2 ตําบล คือ ตําบล
แม่สูน และ ตําบลแม่คะ 

ลักษณะของพ้ืนที ่

ในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนมีพ้ืนที่ทั้งหมด 75 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 
ปานกลางเฉลี่ย 482 เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดเป็นที่ราบสูง ส่วนกลางไปจนจดทางทิศตะวันตก มี
แม่น้ําไหลผ่านจํานวน 2 สาย คือ แม่น้ําฝาง ไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และแม่น้ําแม่งอนไหลจากทาง
ตะวันตกไปทางตะวันออกมีอ่างเก็บน้ําขนาดปานกลาง คือ อ่างเก็บน้ําแม่สูนน้อย 
 แผนที่ตําบลแม่สูน : พิกัดท่ีตั้ง ณ เสาธง สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

 = N 19° 49' 49.989" , E 99° 10' 13.464"  
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โครงสร้างองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

 1) นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  
 2) นายสวัสดิ์ ปินตา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 3) นายกองชัย ธรรมสุทธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 4) ส.ต.สมศักดิ์ กองจาย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน จํานวน 3 คน 

 1) นายจํารัส โป่งอ้วน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 2) นายเฉลียว มาหวัน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 3) นายพศวีร์ บุตรคํา  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน 
 4) นายสวาท วงค์เทพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 1 
 5) นายนุลักษณ ์ วงค์คํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 1 
 6) นายบัญชา แสนระแหง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 2 
 7) นายตา  จาวรรณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 2 
 8) นายอ้วน อินระน๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 3 
 9) นายชัย วงค์ตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 3 
 10) นายนภดล วรรณดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 4 
 11) น.ส.ทองเหรียญ  ธรรมโท๊ะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 4 
 12) นายถนอม แสงมุขดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 5 
 13) นายบุญเลิศ  วรรณ์คํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 5 

14) นายอรรถกร  ดิโพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 6 
15) นายศุภกร  สันติภารดรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 6 
16) นางสาวสํารวย  โปธิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 7 
17) นายจักรี  ใจนาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 7 
18) นายสุรินทร์  หงษ์หิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 8 
19) นางณัฐกานต์  ถาคําวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 8 
20) นายสมเกียรติ์  วงค์ตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 9 
21) นายสุพจน์  สมะนาชัย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 9 
22) นายอินทร   หล่อเถิน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 10 
23) นายสมบูรณ์  บุญมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 11 
24) นายจําเริญ  มาฤทธิ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 12 
25) นายวิเชียร   บุญมา      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 12 
26) นางขวัญปวีน์  โรจน์รวีน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 13 
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27) นางรัชนี  เชื้อเมืองพาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 14 
28) นายมงคล   ทรายน้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 16 
29) นางศรีนวล   ธรรมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 16 
30) นายสมเพชร  แก้วคํามูล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 17 
31) นายยรรยง  ชัยวุฒิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 17 

 การบริหารงานบุคคล 
  บุคลากรทั้งสิ้น 108 คน (ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ.2560) 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  จํานวน  28 อัตรา 
 ลูกจ้างประจํา     จํานวน   1 อัตรา 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  27 อัตรา 
 พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  32 อัตรา 
 พนักงานจ้างเหมา    จํานวน  20 อัตรา 

การแบ่งส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น 5 สํานัก/กอง ดังนี้     

 ส านักปลัด 

 1) ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์  นิติกร    นักบริหารงาน อบต. 
 2) นางเอ้ือมอารีย์  เงินใส    หัวหน้าสํานักปลัด 
 2) นายวัจชลณ์   ขุนติ๊บ    นิติกร  
 3) นางสาวปรีชาญา  กุณะจันทร์   นักจัดการงานทั่วไป 
 4) นายกานต์   คําทรัพย์  นักวิชาการเกษตร 
 5) นายอลงกรณ์  อารามกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 6) นายไปรเวท  สุริยะ  นักทรัพยากรบุคคล 
 7) นายสงกรานต์   กันธะวงค์ เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฯ  

 กองคลัง     

  1) นางสาวกรณ์กาญจน์  กรจิราวัจน์ นักบริหารงานคลัง 
  2) นางสาววันเพ็ญ   คุมคํา  นักวิชาการเงินและบัญชี   
  3) นางรัชตา   ณ ลําพูน  นักวิชาการคลัง  
  4) จ.อ.หญิงจิราพร อยู่เล็ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
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 กองช่าง  

  1) นายวิฑูรย์   ปัญญานวน  นักบริหารงานช่าง  
  2) นายปริญญา   ถวิลวิสาร นายช่างโยธา  

 กองการศึกษา 

  1) นายภาคมิ   จิรจตุรพรกุล  นักบริหารการศึกษา   
  2) นางสาวกาญจนา  งูใหญ่  เจ้าพนักงานธุรการ    
  3) นายมานิช   ถาอ้าย ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
  4) นายคงศักดิ์   ตนประเสริฐ ครู คศ.2 
  5) นายพ่วง   กาศสมบูรณ์ ครู คศ.1 
  6) นายวิเชียร   บุราณรักษ์ ครู คศ.1 
  7) นางณิสุชา   เหล่าชาติ ครู คศ.1 
  8) นายเกียรติวสันต์   เขื่อนแก้ว ครู คศ.1 
  9) นางชลิตา   โป่งปันต๊ะ ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1  
  10) นางศรีไพร   สานอูป  ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1  
  12) นางแสงเทียน    นันทจันทร์  ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 
  13) นางนิตยา    ไชยมารอด ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 
  14) นางสายรุ้ง   วรรณพิระ ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 

 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  1) นางสาวพัชรินทร์   สมัคร นักบริหารงานสาธารณสุข 
   

สภาพทางเศรษฐกิจ  

 อาชีพ : องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน มีพ้ืนที่เกษตรกรรม ดังนั้น พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจชุมชนจึง 
ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การค้าขาย และการเป็นแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
เกษตรเป็นแหล่งผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ส้มสาย
น้ําผึ้ง ลิ้นจี่ กระเทียม และหอมหัวใหญ่ อาชีพรอง คือ ค้าขาย รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และการเลี้ยงสัตว์ 

  ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตําบลแม่สูน ได้แก่ 

    1. น้ําผลไม้ และสมุนไพรแม่บ้าน   หมู่ที่ 3 
    2. ปอกะบิดอบแห้ง    หมู่ที่ 6 
    3. ผ้าทอ เสื้อผ้า กระเป๋า ปกาเกอะญอ  หมู่ที่ 6 
    4. มันกัลยาทอด     หมู่ที่ 7 
    5. กระเทียมดอง     หมู่ที่ 9 
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    6. ไข่เค็มจอมปลวก     หมู่ที่ 10 
    7. ตุ๊กตาถัก     หมู่ที่ 11 
    8. ข้าวเกรียบสายน้ําผึ้ง/กล้วยฉาบ ไข่เค็ม  หมู่ที่ 17 
    9. ยาหม่อง สบู่ สมุนไพรฤทธิ์เย็น  กลุ่มจิตอาสาตําบลแม่สูน 

 การศึกษา 
 ประกอบด้วย  โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส อาชีวศึกษา โรงเรียนเอกชน  

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
1. โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 

                        - โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย   หมู่ที่ 3 
                        - โรงเรียนบ้านล้องอ้อ    หมู่ที่ 5 
                        - โรงเรียนบ้านต้นส้าน    หมู่ที่ 6 
                        - โรงเรียนบ้านหนองยาว   หมู่ที่ 7 

2. โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 
                        - โรงเรียนชุนชนบ้านแม่สูนหลวง  หมู่ที่ 1 
                        - โรงเรียนบ้านปางสัก    หมู่ที่ 2 
                        - โรงเรียนบ้านสันป่าแดง   หมู่ที่ 3 

3. อาชีวศึกษา 
                        - วิทยาลัยการอาชีพฝาง 

4. โรงเรียนเอกชน 1 แห่ง 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 แห่ง 

                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนหลวง   หมู่ที่ 1 
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนน้อย   หมู่ที่ 3 
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าแดง   หมู่ที่ 4 
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน   หมู่ที่ 6 
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว   หมู่ที่ 7 
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดหนองยาว  หมู่ที่ 7 
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะม่วง   หมู่ที่ 12 
                        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้องอ้อ   หมู่ที่ 14 

 เขตปกครองท้องที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน  
ประกอบด้วยพื้นที่การปกครองครอบคลุมจํานวน 17 หมู่บ้าน ได้แก่ 

  หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง  มีนายทองเผื่อ วงค์ร้อย   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก  มีนายชวน         สักออน   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย  มีนายเจริญ        วงค์มหาวรรณ     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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           หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง  มีนายรุ่งธนทรัพย์  หลวงยานะ        เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ  มีนายมนเทียร     สิทธิ   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน  มีนายศรีวรรณ     อินทรีพงษ์        เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว    มีนายสมพงษ์      วงค์แข็ง          เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์  มีนายสิทธาภัทร    ถาคําวงศ์         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง  มีนายมาโนช      ท้าวคํา            เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง  มีนายทักษิณ      ชุ่มฝน             เป็นกํานันตําบลแม่สูน 
           หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ  มีนายบุญเลิศ     กิดสําราญ         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง    มีนายทองเผื่อน    ศรีติ๊บ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา  มีนายเรืองชัย     อินทจักร์          เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที ่14 บ้านสันติพัฒนา  มีนายถนอม      มาติด               เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม มีนายยงยุทธ ขัติศรี               เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้        มีนายจํานง ปินตา          เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
           หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ     มีนายอรุณ ซองซะลัย          เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 การสาธารณสุข 
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 3 แห่ง ได้แก่ 
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านแม่สูนหลวง 
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สันป่าแดง   
   3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านหนองยาว    
  2) ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง ได้แก่ 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 1) วัด จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ 
  1. วัดแม่สูนหลวง   หมู่ที่ 1  บ้านแม่สูนหลวง 
  2. วัดเทพประสิทธิ์  หมู่ที่ 12  บ้านสันมะม่วง 
  3. วัดวิเวกการาม   หมู่ที่ 3    บ้านแม่สูนน้อย 
  4. วัดสันปูเลย   หมู่ที่ 4      บ้านสันป่าแดง 
  5. วัดชัยเกษม   หมู่ที่ 6     บ้านต้นส้าน 
  6. วัดหนองยาว   หมู่ที่ 7    บ้านหนองยาว 
  7. วัดล้องอ้อ   หมู่ที่ 14    บ้านสันติพัฒนา 
 2) สํานักสงฆ์ จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 
  1. สํานักสงฆ์สันดินแดง  หมู่ที่ 9     บ้านสันดินแดง 
  2. สํานักสงฆ์สันป่าฮัก  หมู่ที่ 11   บ้านสันป่าเกี๊ยะ  
 3) โบสถ ์ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 
  1. คริสตจักรบ้านเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 8      บ้านเพชรไพฑูรย ์
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  2. คริสตจักรบ้านล้องอ้อ  หมู่ที่ 5      บ้านล้องอ้อ 
  3. คริสเตียนเปาโล  หมู่ที่ 17    บ้านหนองยาวเหนือ 

 ประชากร 
ประชากรในตําบลแม่สูน ทั้งสิ้น 14,367 คน แยกเป็น ชาย 7,185 คน หญิง 7,182 คน มีความหนาแน่น

เฉลี่ย 192 คนต่อตารางกิโลเมตร จํานวน ครัวเรือน 5,413 ครัวเรือนข้อมูลประชากรตําบลแม่สูน  (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2560) ข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎรท้องถ่ินอําเภอฝาง 
 

หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 721 962 926 1,888 
2 408 416 418 834 
3 604 800 692 1,492 
4 336 574 565 1,139 
5 241 299 290 589 
6 293 464 488 952 
7 480 621 632 1,253 
8 77 78 97 175 
9 437 657 660 1,317 
10 464 504 565 1,069 
11 278 402 388 790 
12 178 241 216 457 
13 144 223 230 453 
14 202 277 296 573 
15 171 240 236 476 
16 202 204 234 438 
17 177 223 249 472 
รวม 5,413 7,185 7,182 14,367 

  
 ทรัพยากรแหล่งน้ํา 
- แหล่งน้ําธรรมชาติ 

1) ลําน้ํา และลําห้วย   8   สาย ได้แก่    
  หมู่ที่ 1 (ลําห้วยแม่สูนหลวง, ลําห้วยแม่สูนน้อย, น้ํางอน, น้ําฝาง) 
  หมู่ที่ 2 (น้ําฝาง, ลําห้วยแม่สูนน้อย) 
  หมู่ที่ 3 (ลําห้วยแม่สูนน้อย, ลําห้วยแม่สูนหลวง, ลําห้วยโป่งน้ําดัง) 
  หมู่ที่ 4 (ลําห้วยแม่สูนน้อย, ลําห้วยแม่สูนหลวง) 
  หมู่ที่ 5 (ลําห้วยแม่งอน, ลําห้วยน้ําฝาง) 
  หมู่ที่ 6 (ลําห้วยต้นส้าน, ลําห้วยแม่สูนหลวง, ลําห้วยโป่งน้ําดัง) 
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  หมู่ที่ 7  (ลําห้วยหนองเรือ) 
  หมู่ที่ 8 (ลําห้วยแม่สูนน้อย) 
  หมู่ที่ 9 (ลําห้วยแม่สูนน้อย, ลําห้วยน้ําฝาง) 
  หมู่ที่ 10 (น้ําฝาง, ลําห้วยแม่สูนน้อย) 
  หมู่ที่ 11 (ลําห้วยหนองเรือ, ลําห้วยหนองสามแจ่ง) 
  หมู่ที่ 13 (ลําห้วยผีหลอก, ลําห้วยแม่สูนหลวง, ลําห้วยโป่งน้ําดัง) 
  หมู่ที่ 14 (ลําห้วยแม่งอน) 
  หมู่ที่ 15 (น้ําต้นส้าน, ลําห้วยโป่งน้ําดัง) 
  หมู่ที่ 16 (น้ําฝาง) 
  หมู่ที่ 17 (น้ําฝาง) 
 2) บึง หนองและอ่ืน ๆ จํานวน 9 แห่ง 

- แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 

 1) ฝาย จํานวน 7 แห่ง ได้แก่  
1. ฝายปางสัก    1   แห่ง 

  2. ฝายวังมะหลอด   1   แห่ง 
  3. ฝายต้นลุง    1   แห่ง 
  4. ฝายแม้วโป่งผา      1   แห่ง    
 5. ฝายแบ่งน้ําแม่สูนน้อย   3   แห่ง 
  6. ฝายแบ่งน้ําโป่งน้ําดัง   1   แห่ง  
  7. ฝายน้ํางอน    1   แห่ง  
           2) บ่อโยก  จํานวน  8 แห่ง 
  3) ประปาหมู่บ้าน  จํานวน         17 แห่ง 
  4) ประปาภูเขา  จํานวน  9        แห่ง 
 



ประกอบดว้ย

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ที่จะด าเนินการในห้วง 4 ป(ีพ.ศ.2561-2564)
แยกเปน็ 4 มิติ

ส่วนที่ 2
แผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทุจรติ



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

2561 2562 2563 2564
1.1.1(1)โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล

            20,000             20,000             20,000             20,000

1.1.1(2)โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

            10,000             10,000             10,000             10,000

1.1.1(3)โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง

              5,000               5,000               5,000               5,000

1.1.1(4)โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต

            10,000             10,000             10,000             10,000

1.1.1(5)โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

            50,000             50,000             50,000             50,000

1.1.2(1)มาตรการ"ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              5,000               5,000               5,000               5,000

1.1การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทัง้ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและฝุายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

การสร้าง
สังคมทีไ่ม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

ล าดับที่

13



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

ล าดับที่

1.1.2(2)มาตรการ"เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

            10,000             10,000             10,000             10,000

1.1.2(3)โครงการเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมทีดี่ในการต่อต้านการทุจริต

            20,000             20,000             20,000             20,000

1.1.3(1)กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            10,000             10,000             10,000             10,000

1.1.3(2)มาตรการ จัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

            12,000             12,000             12,000             12,000

1.1.3(3)มาตรการ "ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest"

            10,000             10,000             10,000             10,000

1.1การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทัง้ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและฝุายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

การสร้าง
สังคมทีไ่ม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

ล าดับที่

1)ปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว ลด
ภาวะโลกร้อนในเขตพืน้ทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

            10,000             10,000             10,000             10,000

2)โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แหล่งท่องเทีย่วพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน

            10,000             10,000             10,000             10,000

3)โครงการปลูกผักริมร้ัว               5,000               5,000               5,000               5,000

4)โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

            20,000             20,000             20,000             20,000

1)โครงการคุณธรรมสานสายใยใน
ครอบครัว

            20,000             20,000             20,000             20,000

2)โครงการพาน้องท่องธรรมะ             10,000             10,000             10,000             10,000

3)ครงการเข้าค่ายพุทธบุตร             35,000             35,000             35,000             35,000

1.3การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

การสร้าง
สังคมทีไ่ม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1

1.2การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

การสร้าง
สังคมทีไ่ม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

ล าดับที่

4)โครงการประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต

            10,000             10,000             10,000             10,000

5)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(กิจกรรม:โตไปไม่โกง)

            20,000             20,000             20,000             20,000

6)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(กิจกรรม:"ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง")

            20,000             20,000             20,000             20,000

รวม 4 มาตรการ 14 โครงการ 3 กิจกรรม           322,000           322,000           322,000           322,000

1.3การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

การสร้าง
สังคมทีไ่ม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1

มติทิี ่1
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต

2561 2562 2563 2564
2 การบริหาร

ราชการเพือ่
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.1(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.1(2) มาตรการออกค าส่ัง
มอบหมายงานของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.1(3) กิจกรรม "สร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาขั้นเงินเดือน"

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.2(1) กิจกรรม "ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

2.2.2(2) กิจกรรม "การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ"

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.2(3) กิจกรรม "สร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.2(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.3(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพือ่ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.3(2) มาตรการป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.3(3) โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

2.2.3(4) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.3(5) มาตรการ "ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.3.1(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.3.1(2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.3.2(1) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ
 อนุญาต ส่ังการ เอลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.3.2(2) มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที ่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี่
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

2.3.2(3) มอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

2.3.2(4) มาตรการออกค าส่ัง
มอบหมายให้นายก อบต. ปลัด อบต.
 และหัวหน้าส่วนราชการ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.1(1) โครงการ พ่อ แม่ ดีเด่น ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ2.4.1(2) กิจกรรมการมอบประกาศ

เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.1(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ระจักษ์

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.2(1) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที ่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี่

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ระจักษ์
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

2.4.2(2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.2(3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5.1(1) มาตรการ "จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ "

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5.1(2) กิจกรรม " การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน "

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ระจักษ์
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

2.5.2(1) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีเ่พือ่การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5.2(1) มาตรการ ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐและ
เอกชน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5.2(2) มาตรการ " แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยกับเร่ืองร้องเรียน "

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

2.5.3(3) มาตรการ " ด าเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าทีข่ององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูนว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดย
มิชอบ "

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

รวม 13 มาตรการ 4 โครงการ 15 กิจกรรม                     -                     -                     -                     - มติทิี ่2

2.5 มาตรการจัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2561 2562 2563 2564
3.1.1(1) มาตรการ"ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น"

              2,000               2,000               2,000               2,000

3.1.1(2) กิจกรรม "การออกระเบียบ
จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน"

              1,000               1,000               1,000               1,000

3.1.1(3) กิจกรรม"อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540"

            10,000             10,000             10,000             10,000

3.1.2(1) มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย"

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.2(2) กิจกรรม "การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง"

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3 การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

3.1.3(1)มาตรการ "จัดให้มีช่องทาง
ทีป่ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน"

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.3(2) โครงการส่ือประชาสัมพันธ์
ต่อต้านการทุจริต

            20,000             20,000             20,000             20,000

3.2.1(1) โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน

            20,000             20,000             20,000             20,000

3.2.1(2) การด าเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สูน

            10,000             10,000             10,000             10,000

3.2.2(1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเร่ืองร้องเรียน

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2.2(2) โครงการ อบต.เคล่ือนที่             30,000             30,000             30,000             30,000

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3

3 การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

3.2.3(1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2.3(2) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.1(1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.1(2) ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบลประจ าปี

            10,000             10,000             10,000             10,000 ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.1(3) การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน

            10,000             10,000             10,000             10,000 ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

3.3.2(1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.3(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.3(2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูน

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

รวม 5 มาตรการ 1 โครงการ 3 กิจกรรม             93,000             93,000             93,000             93,000มติทิี ่3

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2561 2562 2563 2564
4.1.1(1)โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ 2561

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.1.1(2)โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.1.2(1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.1.2(2)มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน อบต.แม่สูน 
2561

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.2.2(1) กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

การเสรม
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด

การเสรม
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

4.2.2(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการับ 
การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.4.3(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.4.3(2) โครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.3.1(1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฏหมายท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

            10,000             10,000             10,000             10,000

4.3.1(2) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

            20,000             20,000             20,000             20,000

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

การเสรม
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การเสรม
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2561 2562 2563 2564

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลแมสู่น  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ล าดับที่ มิติ
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
หมายเหตุ

4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.3.2(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล

                    -                     -                     -                     - ไม่ใช้
งบประมาณ

4.4.1(1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยประชาชน

            20,000             20,000             20,000             20,000

4.4.1(2) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

            10,000             10,000             10,000             10,000

4.4.2(1) มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต

            10,000             10,000             10,000             10,000

รวม 4 มาตรการ 2 โครงการ 3 กิจกรรม             30,000             30,000             30,000             30,000

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

มติทิี ่4

4.4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้าน
การทุจริต

การเสรม
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1
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ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิตักิาร



31 

 

ส่วนที่ 3  
มิตทิี่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

โครงการที่ 1  
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  

หลกัธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลกัส าคญัใน

การบริหารและการ ปฏิบตัิงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้้รวมทัง้เป็นการ

เสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี ้ยงัต้องมีการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนา

องค์กรอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรือ้รังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่าง

ยิ่งท ้ี้่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัอย่างจริงจงั ในสถานการณ์วิกฤติปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะท าให้

ปัญหาการคอร์รัปชนัลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสดุนัน้ ต้องน าหลกัธรรมาภิบาลไปปรับใช้กบัทกุภาคส่วนไม่

ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสงัคมอย่างเข้มงวดจริงจัง 

พร้อมทัง้สร้างทศันคติใหม่ปลกูจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภยัการทจุริต ควบคู ่กบัการเปล่ียนแปลงคา่นิยม

ไปในทิศทางท่ีไม่เอือ้หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทัง้น ้ี้้กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง

ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิท ธิภาพและ

ประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนัน้ ปรากฏอยู่ใน

บทบญัญัติของกฎหมายรัฐธรรมนญูแห่ง ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจบุนั ซึ่งได้วางกรอบการน าหลกัธรรมาภิ

บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรตา่งๆ ของภาครัฐ จึงนบัเป็นการ

ส่งสญัญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพฒันาการเปล่ียนแปลงไปในทาง ท่ีดีขึน้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือ

องค์กรภาครัฐนัน้ ปัจจบุนัยงัคงอยูบ่นความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 

หลกัความชอบธรรม (Legitimacy) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกัความรับผิดชอบ
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และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลกัความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลกัการมี

สว่นร่วม (Participation) ดงันัน้ การพิจารณา คดัเลือกน าองค์ประกอบหลกัของธรรมาภิบาลเหล่านัน้
มาใช้เป็นเคร่ืองมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้อง

ค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วตัถปุระสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบตัิ เพ่ือ

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป ดังนัน้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของ

องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขึน้ 

 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลกัธรรมาภิบาล 

คณุธรรม และจริยธรรม  

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคญักบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต ประพฤตมิิชอบ (Anti-Corruption)  

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลกัและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถ น าไปประยกุต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรสามารถน าองค์ความรู้ตา่งๆ ไปประยกุต์ใช้ในการท างาน

ให้กบัองค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจ้าง  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1  จดัท าโครงการเพ่ือขออนมุตัจิากผู้บริหารท้องถ่ิน  

6.2  มอบงานให้กบัผู้ รับผิดชอบโครงการ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจดัเตรียมโครงการ  

6.3  ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจดัหาวิทยากร  

6.4  จดัท าก าหนดการและหวัข้อการอบรม  

6.5  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
80,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลกัธรรมาภิบาลคณุธรรม และ

จริยธรรม  

10.2 ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคญักับการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต ประพฤตมิิชอบ (Anti-Corruption)  

10.3 ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลกัและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าไป ประยกุต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

10.4 ผู้บริหารท้องถ่ิน บคุลากรสามารถน าองค์ความรู้ตา่งๆ ไปประยกุต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสขุอย่างยัง่ยืนและสามารถก้าวพ้นทกุวิกฤตของโลก

ท่ีมากบักระแส โลกาภิวตัน ้์มีรากฐานส าคญัจากการพฒันาบคุคลในประเทศนัน้ๆ ให้เป็นคนด ้ีซึ่งมีความ

เก่ียวข้องโดยตรงกบัการพฒันา คณุธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่างซ่ือสตัย์ ต้องดแูล จดัการ

ตดัสินใจเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ การจดัการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน

และตอ่ประเทศชาต ิ
คณะรัฐมนตรีในการประชมุเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมตเิห็นชอบในหลกัการเก่ียวกบัยทุธศาสตร์

การสง่เสริม คณุธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้5 ยทุธศาสตร์และยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมคณุธรรม ในองค์กร

เพ่ือเป็นต้นแบบให ้ข้้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบตัติาม  
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จากหลกัการและเหตผุลดงักลา่ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จึงเห็นความส าคญัในการพฒันา
บคุลากรในสงักดั เพ่ือตระหนกัถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์

สจุริต มีจิตส านึกท่ีดีในการ ปฏิบตัิงาน ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ

เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบตังิานและประโยชน์สงูสดุของประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลกูจิตส านึกให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู มีคณุธรรมจริยธรรม 

เข้าใจหลกัธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวิตสว่นตวั และในการปฏิบตัิราชการ  

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพฒันาจิตใจ และพฒันาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่

ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาต ้ิสร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จกัการให้ การเสียสละและการ

บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกนั  

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูในการเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลและพนกังานจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลแม่

สนู 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
จดัให้มีการด าเนินกิจกรรมสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม แบง่เป็น 3 แนวทางคือ  

6.1 การจดักิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลดัองค์การบริหาร
สว่นต าบลแมส่นู บรรยายให้ความรู้แก่พนกังานเจ้าหน้าท ้ี้่ 

6.2 จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี ส่งเสริมให้รู้รัก สามคัคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคณุคา่ของ การเสริมสร้างสงัคมแห่งความดีมีคณุธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม หรือ

ท าบญุถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

6.3 การจดักิจกรรมท าบญุถวายเคร่ืองไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วดัตา่งๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ  
40,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านกัปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนกังาน เจ้าหน้าท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม เข้าใจหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาและน้อมน าหลกั

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบตังิาน  

10.2 พนกังาน เจ้าหน้าท่ีได้รับการพฒันาจิตใจ พฒันาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสงัคม แห่งคณุธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จกัการให้และ

เสียสละเพ่ือประโยชน์สว่นรวม  

10.3 สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  

การบนัทึกการปฏิบตัิงานประจ าวนั โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินยัในการ

ปฏิบตัิงาน ซึ่งใน แตล่ะวนัหากมีการจดบนัทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานใน แตล่ะกิจกรรมได้ รวมถึงหวัหน้าผู้บงัคบับญัชา สามารถใช้เป็นหลกัฐาน

ในการอ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงาน ยงัส่งผลให้การ ประเมินเป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้

ปฏิบตัิงานด้วยความส าเร็จ ความซ่ือสตัย์สจุริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หวัหน้างานสามารถวางแผนตอ่ไป

ได้ ประเมินทกัษะและผลการปฏิบตังิานของพนกังานจ้างได ้ซ้ึง่จะสง่ผลให้เห็นว่าคา่ของคน อยู่ท่ีผลของงาน 

หรืออาจจะมีผู้ ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึน้คล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข 

เกิด การแลกเปล่ียนความรู้ซึง่กนัและกนัในองค์กร  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู เห็นความส าคญัของการบนัทึกประจ าวนัดงักล่าว จงึได้จดัท าสมดุ

ความดีพนกังานจ้าง โดยให้พนกังานจ้างมีการบนัทึกการปฏิบตังิานประจ าวนั เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ

ควบคมุดแูล การปฏิบตังิานด้วยความ รับผิดชอบ ซึง่เป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 

เป็นการสร้างระเบียบวินยั ส่งเสริมการสร้างจิตส านกึท่ีด ้ีในการปฏิบตังิาน ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นชอ่งทางในการส่ือสารระหว่างหวัหน้างาน ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และพนกังาน  
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3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนกังานจ้างได้ปฏิบตัิ 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านกึในการปฏิบตังิานด้านความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสตัย์ สจุริตตอ่งานท่ี
ได้รับมอบหมาย  

4. เป้าหมาย  
พนกังานจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

 
 
5. ระยะเวลา  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ก าหนดให้พนกังานและลกูจ้างทกุคนเขียนสมดุการบ้าน โดยบนัทึกผลการปฏิบตัิงานประจ าทกุ

วนัและสง่ให ้ห้วัหน้าสว่นราชการทกุวนัจนัทร ้์ 

6.2 รวบรวมเป็นข้อมลูส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบตังิานพนกังานประจ าปี 

7. งบประมาณ  
20,000 บาท  

8. สถานที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

9. ผู้รับผิดชอบ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการส่ือสารระหวา่งผู้บงัคบับญัชาและพนกังานสง่เสริมให้ปฏิบตังิานเป็นไปตามเป้าหมาย  

10.2 มีการตดิตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเม่ือเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

10.3 พนกังานจ้างท างานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมาย
ตามก าหนด  

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

บคุลากรหรือทรัพยากรบคุคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคญัยิ่งในการพฒันาและขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ ทัง้ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนัน้ๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
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เจริญก้าวหน้าต่อไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ

ปฏิบตัิงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างด ้ีเม่ือได้รับบทบาทให้กระท าหน้าท่ีใดๆ แล้ว 

ยอ่มสามารถแสดงบทบาทนัน้ๆ ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกนั ข้ามหากบคุลากรในองค์กร

ด้อยความสามารถ ไร้อดุมการณ ้์ไม่มีทกัษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนัน้ๆ 

ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ

ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคณุธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 

บคุลิกภาพหรือคณุลกัษณะอนัพงึ ประสงค์ เป็นตวัชีน้ าทางในการปฏิบตัิงานตามต าแหน่ง หน้าท่ีและบทบาท

แห่งตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลกั คณุธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีด ้ีมีความซ่ือสัตย์

สจุริต มีความรับผิดชอบ ตัง้ใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ต่องาน 

ตอ่หน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติ

แล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึน้ มีความโปร่งใสมีการ ป้องกนัการ

ทจุริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัการแหง่ธรรมาภิบาล  

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จึงได้จดัโครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกนัการ

ทุจริตขึน้ เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการและพนกังานจ้าง ตลอดทัง้ ประชาชนทัว่ไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ปกตสิขุ รู้จกัความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบตัิตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบงัคบั มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ

วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ตอ่เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ตอ่ผู้บงัคบับญัชา และตอ่ประเทศชาติ

บ้านเมืองตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  

2.2 เพ่ือให้บคุลากรสามารถน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานและ
การด าเนินชีวิตได้อยา่งถกูต้อง  

2.3 เพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ตอ่ผู้มาขอรับบริการและตอ่ผู้บงัคบับญัชาให้ดียิ่งขึน้  

2.4 เพ่ือให้สถาบนัทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์
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สจุริต ให้แก่ บคุลากรขององค์การบริหารสว่นต าบล  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนกังาน ทัง้หมด จ านวน 120 คน  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
จดัปฏิบตัธิรรม (สวดมนต์ท าวตัรเช้า) ทกุวนัพระ จ านวน 13 ครัง้ ในชว่งเข้าพรรษา ระหวา่งเดือน

กรกฎาคม – ตลุาคม พ.ศ. 2561 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
7.1 ตดิตอ่ประสานและขอความร่วมมือไปยงัวดั (สถานท่ีปฏิบตัธิรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  

7.2 ชีแ้จงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  

7.3 จดัท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลกัสตูรการจดัการอบรมฯ  

7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลกัสตูร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถกูต้อง
และเกิดความ เหมาะสม  

7.5 ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  

7.6 วดัและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ  
40,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

 
 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 บคุลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอยา่งแท้จริง  

10.2 บคุลากรและประชาชนสามารถน าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาใช้ในการปฏิบตังิานและ
การด าเนินชีวิตได้อยา่งแท้จริง  

10.3 ปลกูจิตส านกึให้บคุลากรและประชาชนมีทศันคต ้ิคา่นิยม ความซ่ือสตัย์สจุริต และเจตคติ
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ตอ่องค์กรตอ่การ ท างาน ตอ่เพ่ือนร่วมงานตอ่ผู้มาขอรับบริการและตอ่ผู้บงัคบับญัชาท่ีดี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 279 บญัญตัใิห้มีประมวลจริยธรรม 

เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแตล่ะ

ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับ ประกาศประมวล

จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู ลงวนัท่ี 24 เดือนกนัยายน 2558 ซึ่งหวัใจส าคญัของการ
ท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะอีกอยา่งท่ีขาดไมไ่ด้คือคณุธรรม จริยธรรม เพราะคณุธรรม และจริยธรรม หมายถึง 

การประพฤต ้ิปฏิบัต ้ิอันถูกต้องดีงาม ทัง้ กาย วาจา ใจ ทัง้ต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า 

บคุลากรทกุคนท่ีท างานร่วมกนัมีคณุธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบตัิงานทกุอย่างต้อง

ลลุ่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็

จะได้รับความเช่ือมัน่และ ไว้วางใจท่ีจะเข้ามารับบริการท่ีองค์กรนัน้ ๆ  
ประกอบกบัองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู ได้รับการประเมินคดัเลือกจากส านกังาน ป.ป.ช. ตาม

โครงการสง่เสริม ท้องถ่ินปลอดทจุริตในการเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดีเดน่และท่ีดี ด้านการป้องกนัการ

ทจุริต ปีพ.ศ. 2560 และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านคน ได้แก่ บคุลากรทัง้ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนกังานจ้าง จงึได้มีการ

จดัท าโครงการอบรมคณุธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล

แมส่นูดงักลา่วนีข้ึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการปลกูและปลกุจิตส านึกการตอ่ต้านการทจุริต  

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านกึและความตระหนกัในการปฏิบตัริาชการตามอ านาจหน้าท่ีให้เกิด
ประโยชน์สขุแก่ประชาชน  

3.3 เพ่ือสร้างจิตส านกึและความตระหนกัในการประพฤตปิฏิบตัติามประมวลจริยธรรม  

3.4 เพ่ือสร้างจิตส านกึและความตระหนกัท่ีจะไมก่ระท าการขดักนัแหง่ผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

4. เป้าหมาย  
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ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู จ านวน 35 คน  
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5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีการด าเนินการ  
จดัอบรมคณุธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแม่

สนู โดยเชิญ วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตา่งๆ ในการปลกูและ

ปลกุจิตส านกึการตอ่ต้านการ ทจุริต ให้ประพฤตปิฏิบตัริาชการโดยยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม และจริยธรรม และ

มีการศกึษาดงูานหรือท ากิจกรรมนอกสถานท ้ี้่ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณในการด าเนินการ  
200,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
ตวัชีว้ดั ประชาชนผู้มารับบริการท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูประเมินความพงึพอใจการ

ปฏิบตังิานของพนกังาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตวัชีว้ดั และต้องได้รับผลกาประเมินมาต ่ากวา่ร้อยละ 70  
ผลลพัธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู เกิดจิตส านกึท่ีดีในการ

ตอ่ต้านการทจุริต และ ประพฤตปิฏิบตัิโดยยดึมัน่ตามหลกัประมวลจริยธรรม  

 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤตติามประมวลจริยธรรม  

1. ช่ือโครงการ: มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีอบต.แมส่นูได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของอบต.แมส่นู พ.ศ. 2559 โดยก าหนดกลไก

และระบบในการ บงัคบัใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามมาตรฐานทางจริยธรรม

ดงักลา่ว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินยั ซึง่มีการก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแหง่การ

กระท า ประกอบกบัได้มีประกาศคณะกรรมการพนกังานอบต.แมส่นู จงัหวดัเชียงใหม ่ เร่ือง หลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขเก่ียวกบัจริยธรรมของพนกังานสว่นต าบล ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ลงวนัท่ี 20 เดือนตลุาคม 
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2558 ก าหนดให้พนกังานอบต. ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้างของอบต. มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์สว่นรวมและประเทศชาต ิ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน

ตามหลกั ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ในคา่นิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก ้่ยึดมัน่ใน

คณุธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านกึท่ีดี ซ่ือสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบ,ยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์สว่นตน และไมมี่ประโยชน ้์ทบัซ้อน,ยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถกู

กฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอธัยาศยั และไมเ่ลือก ปฏิบตัิ, ให้ข้อมลูข่าวสารแก่

ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง, มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี

คณุภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และ
ยดึมัน่ในหลกั จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน ้ี้ส้ านกังาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการให้หรือรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศยัต าแหนง่

หน้าท่ีและไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน ้์สว่นตนและประโยชน์สว่นรวม ตามนยัหนงัสือ

ส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึง่อบต.แมส่นู ควรน าแนวทางการด าเนินการ

ดงักลา่วมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบตัิโดยอนโุลม  
ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน อบต.แม่สนู

ได้จดัท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของอบต.แม่สนู” ขึน้ เพ่ือให้บคุลากรทัง้
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม ไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักนัแหง่ ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบตังิานท่ีชดัเจน และเป็นสากล  

3.2 เพ่ือยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางการปฏิบตังิานอยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั
บคุคลและเป็น เคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานด้านตา่งๆ ของอบต.แม่สนูเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม

หลกัคณุธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอนัเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความนา่เช่ือถือ เกิดความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการ
และประชาชน ทัว่ไป ตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสีย  

3.4 เพ่ือให้เกิดพนัธะผกูพนัระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ตอ่ผู้บงัคบับญัชาต่อประชาชน
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และตอ่สงัคมตามล าดบั  

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
รวมทัง้เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบตังิาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังานอบต. ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้างทัว่ไป  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
อบต.แมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของอบต.แม่สนูเพ่ือใช้เป็นคา่นิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทกุคน

พงึยดึถือเป็น แนวทางปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัระเบียบและกฎข้อบงัคบัอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  

6.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัประมวลจริยธรรมของอบต.แม่สนู เปิดเผยเป็นการทัว่ไปแก่

สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ ้์มาตรฐานความโปร่งใสและตวัชีว้ัดความโปร่งใสของ

หนว่ยงานของรัฐเป็นข้อมลูขา่วสารท่ีต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึง่ (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  
5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานการเจ้าหน้าท่ี ส านกัปลดัอบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังานเทศบาล ลกูจ้างประจ า พนกังานปฏิบัตงิานตามประมวล

จริยธรรมของ อบต.แมส่นู 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ระยะท ้ี้่3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม เป็นสงัคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
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การทจุริตทกุรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให ้ป้ระเทศไทยมีศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ

โปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสยัทศัน ้์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทัง้ชาติต้าน

ทจุริต” มีเป้าหมายหลกัเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารงานในพืน้ท่ีสามารถตอบสนองตอ่แผนยทุธศาสตร์ฯ ข้างต้น อบต.แม่สนูจึงได้

ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทจุริตขึน้ เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่า

ด้วยการป้องกนัและ ปราบปรามการทจุริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม

และเกิดความยัง่ยืนในการปฏิบตั ิ

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทจุริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ข้าราชการฝ่าย ประจ า ลกูจ้างประจ า ตลอดจนพนกังานทัว่ไป  

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านกึและความตระหนกัในการประพฤตติามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิก สภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจ า ลกูจ้างประจ า ตลอดจนพนกังานทัว่ไป  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทจุริตท่ีน ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เร่ืองขึน้ไป  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
อบต.แมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมลู/องค์ความรู้เก่ียวข้องกบัการปลกูจิตส านกึด้านการตอ่ต้านการ

ทจุริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปลกูจิตส านึก  

6.2 เผยแพร ้่ประชาสมัพนัธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บคุลากรในสงักดัได้รับทราบและถือ
ปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด ผา่นโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางตา่งๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
จ านวนข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทจุริตท่ีน ามาเผยแพร่ 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคต ิ 

วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัและเป็นกลไกหลกัของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ทัง้ยงัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคญัในอนัท่ีจะบ าบดัทกุข์บ ารุงสขุและ

สร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดงันัน้ 

การท่ีประชาชนในแตล่ะท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสขุ หรือไม ้่จึงขึน้อยู่กบัการประพฤติปฏิบตัิของ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพนกังานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน

เป็นผู้ มีคณุธรรม ปฏิบตัิตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้ มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคณุแผ่นดินด้วยการ กระท า

ทกุสิ่ง เพ่ือคณุประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต ิ
คณะรัฐมนตรีในการประชมุเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมตเิห็นชอบในหลกัการเก่ียวกบัยทุธศาสตร์

การส่งเสริม คณุธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ้5้ ยทุธศาสตร ้์โดยในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมคณุธรรม
ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบตัิตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพฒันาข้าราชการ

ทกุระดบัอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง ให้ตระหนกั ในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศกัดิ์ศรี รู้จกัความพอเพียงเป็น

ตวัอย่างท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม 

ซ่ือสตัย์ สจุริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคณุธรรม จริยธรรม การ

ตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อนัรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตใน ระบบ

ราชการด้วย  
ดงันัน้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซ่ือสตัย์สจุริต ปลกูฝังทศันคติและวฒันธรรมท่ีดีในการต่อต้านการ

ทจุริตและ ประพฤติมิชอบ อบต.แม่สูน จึงได้จดัท าโครงการเสริมสร้างความซ่ือสตัย์ สุจริต และปลกูฝัง

ทศันคตวิฒันธรรมท่ีดีในการ ตอ่ต้านการทจุริตขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปรับเปล่ียนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนกังานอบต. พนกังานครู
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อบต. ลกูจ้างประจ าและพนกังานจ้างของอบต.ต าบลแม่สนู ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ประโยชน์สว่นตน  

3.2 เพ่ือปลกูฝังจิตส านึกและคา่นิยมท่ีดีในการตอ่ต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนกังานอบต. พนกังานครูอบต. ลกูจ้างประจ าและพนกังานจ้างของอบต.แมส่นู  

3.3 เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. พนักงานครูอบต. 

ลูกจ้างประจ าและ พนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ินเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน  
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร พนกังานอบต. ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้างของอบต.แมส่นู จ านวน 120 คน  

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
มกราคม – กนัยายน 2561  

6. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท  

7. วิธีการด าเนินงาน  
7.1 บรรยายเร่ือง การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน และการปรับเปล่ียนฐาน

ความคดิของ เจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการตอ่ต้านการทจุริต  

7.2 บรรยายเร่ือง การปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และประมวลจริยธรรมของข้าราชการสว่นท้องถ่ิน  

7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจ าและ

พนกังานจ้างของอบต.แมส่นู  

7.4 ทดสอบก่อนและหลงัการฟังบรรยาย  

8. สถานที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
10.1 ระดบัความรู้ ความเข้าใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75  

10.2 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  

 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรือ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนต าบลแม่สูน  

2. หลักการและเหตุผล  
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ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบคุคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ

การตดัสินใจหรือ การปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดงักล่าวอาจเกิดขึน้โดยรู้ตวัหรือไม่รู้ตวั ทัง้เจตนา

หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป็น การปฏิบตัิสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม

เหล่านีเ้ป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 

(ประโยชน์ของสว่นรวม) แตก่ลบัตดัสินใจปฏิบตัหิน้าท่ีโดยค านงึถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  

“ผลประโยชน์ทบัซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี

การใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตวั โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน ้์ทบัซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากดัอยู่ในรูปของตวัเงินหรือทรัพย์สิน

เทา่นัน้ แตร่วมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชรู่ปตวัเงิน หรือทรัพย์สินก็ได ้อ้าทิการแตง่ตัง้พรรคพวกเข้าไปด ารง

ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทัง้ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้ มีอ านาจท่ี

ตดัสินใจให้ญาตพ่ีิน้องหรือบริษัทท่ีตนมีสว่นได้สว่นเสียได้รับสมัปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิ

ชอบ ทัง้นีห้มายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร วม ซึ่งใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 หน่วยงานภาครัฐทกุหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชมุหรือสมัมนา

ภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบั

ซ้อน  
ดงันัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จึงได้จดักิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกนัผลประโยชน์

ทบัซ้อน แก่บคุลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู เพ่ือป้องกันการทจุริตในการปฏิบตัิราชการ จึงได้จดั

กิจกรรมป้องกนัผลประโยชน ้์ทบัซ้อน ผ่านการประชมุผู้บริหารกบัพนกังานส่วนต าบลแม่สนู เพ่ือให้พนกังานทกุ
คนท างานโดยยดึถือระเบียบ กฎหมาย คณุธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองก ากบัความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด

ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนกังานส่วนต าบล พนกังานจ้างเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน์

ทบัซ้อน  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤตกิรรมและวิธีการท างานท่ีสจุริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ

องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนมีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เร่ืองความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 

สง่ผลให้หนว่ยงานปลอดจากการทจุริตคอร์รัปชนั มุง่สูก่ารเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด  
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4. เป้าหมาย 
พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีการด าเนินการ  
จดัประชมุประจ าเดือน และให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
40,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิารองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
ตวัชีว้ดั  
พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจ้างมีความเข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน  
ผลลพัธ ้์ 
พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจ้างมีความรู้เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนและมีความประพฤติ

ปฏิบตังิานไมยุ่ง่ เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

โครงการที่ 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้ให้ความส าคญักบัการผลกัดนัให้การป้องกนั

และปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาต ้ิและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อนัรวมถึงประเด็นเร่ือง

การส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบในภาครัฐ โดยจดัระบบอตัราก าลงัและ ปรับปรุงคา่ตอบแทนบคุลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ

เป็นธรรมยึดหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง

ระบบคณุธรรม รวมทัง้ปรับปรุงและจดัให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ

การมีผลประโยชน์ทบัซ้อนในภาครัฐทกุระดบั  
ปัจจบุนัหน่วยงานตา่งๆ เช่น ส านกังาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและ
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ปราบปรามการ ทจุริต โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interest) ส านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาต ้ิร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนญู ได้จดัท า ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 25602564) และพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน คุณธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 

: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลมุประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อนัรวมถึง การตอ่ต้านการ

ทจุริตในองค์กร ซึง่สนบัสนนุให ้ห้นว่ยงานภาครัฐด าเนินการเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ อนัรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนแก่

เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยงานด้วย  
เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้างต้น และเพ่ือน า เคร่ืองมือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การปฏิบตัใิห้เป็นกลไกส าคญัท่ีจะ ป้องกนัการทจุริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอือ้ตอ่การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน

ของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ อบต.แม่สูนจึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความส าคญัของการจดัหาคู่มือการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนขึน้ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ

ตระหนกัถึงปัญหาในเร่ืองดงักล่าว รวมทัง้ เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศกึษา เพ่ือเป็น พืน้ฐานการ

ปฏิบตัิตนในการร่วมกนัรณรงค์สร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมท่ีใสสะอาด ลดระดบัการทจุริตประพฤติมิชอบใน 

สงัคมไทยให้เทียบเทา่ระดบัมาตรฐานสากลได้ตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือผลิตคูมื่อการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนของอบต.แมส่นูให้บคุลากรผู้ปฏิบตังิานน าไปเป็น

องคค์วามรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง  

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บคุลากรให้เกิดความตระหนกัถึง
ปัญหาการทจุริต คอร์รัปชนั 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บคุลากรมีคูมื่อการปฏิบตังิานเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนของอบต.แมส่นู 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ศกึษาและรวบรวมข้อมลู  
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6.2 จดัท า (ร่าง) คูมื่อการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

6.3  ตรวจสอบความถกูต้อง  

6.4 จดัท าคูมื่อการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

6.5 แจกจา่ยให้บคุลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
12,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
มีการจดัท าคูมื่อการปฏิบตังิานเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of 

Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเร่ืองการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตวัและ

ส่วนรวมไว ้เ้พ่ือลดระบบ อปุถมัภ์ในสงัคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบคุคล

และประโยชน์สว่นรวมออกจากกนัได ้ห้าก เจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญาด้วย  

การขดักนัแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่าง

กว้างขวางในรอบหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัปัญหา

การทจุริตคอร์รัปชนัของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบัสงูในองค์กรตา่งๆ ซึ่งได้ส่งผล

กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทัง้ได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดย

สว่นรวม 
จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นท่ีหนว่ยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บคุลากรมีความพร้อมท่ี

จะเข้าใจสาเหต ุ้และปัจจยัท่ีน าสู่การคอร์รัปชนั เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบตัิหน้าท่ีให้ห่างไกลจาก
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ต้นเหตตุา่งๆ ท่ีน าไปสูก่ารทจุริต คอร์รัปชนั โดยเฉพาะในเร่ืองการปลกูฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทัง้ให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก

ปัญหาความขดัแย้งกนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน ้์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทบั

ซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับหลายมิต ทัง้มิติด้านสงัคม การเมืองและ การบริหารท่ีส าคญั

สะท้อนถึงวฒันธรรมและคา่นิยมในการบริหารท่ีด้อยพฒันา  

 
 
 
 
 

ดงันัน้ อบต.แม่สูนจึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict 

of Interest” ขึน้ เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบคุลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม 

ยดึถือหลกัจริยธรรมและผลประโยชน ้์สว่นรวมในการปฏิบตัริาชการเป็นส าคญั หากข้าราชการและพนกังาน

เจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตส านกึในหน้าท่ีท่ีจะปกป้อง ผลประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทาง

ราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มพรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์

สว่นรวมยอ่มสง่ผลกระทบตอ่สถาบนัราชการ และสร้างความเสียหายตอ่ประเทศชาติและประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบั Conflict of Interest แก่บคุลากรของอบต.แมส่นู  
3.2 เพ่ือสร้างจิตส านกึและเสริมสร้างจริยธรรมของบคุลากรในการท างานเพ่ือสว่นรวม ยดึถือหลกั

จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบตัริาชการเป็นส าคญั อนัจะน ามาซึง่การป้องกนัผลประโยชน์

ทบัซ้อนในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
รายงานการประชมุหรือสมัมนาบคุลากรเพ่ือปลกูฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั Conflict 

of Interest  
5. พืน้ท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  

6.2 ออกแบบกิจกรรม  
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6.3 จดัเตรียมเอกสาร  

6.4 ด าเนินการจดัประชมุ  

6.5 สรุปรายงานการประชมุ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 12,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
มีการประชมุหรือสมัมนาบคุลากรเพ่ือปลกูฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกบั Conflict of 

Interest  
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
1. ช่ือโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพืน้ท่ีต าบลแม่สูน ประจ าปี 

2561  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เน่ืองด้วยปัจจุบนั โลกก าลงัเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ท่ีท าให ้อ้ณุหภมูิโลกสงูขึน้ หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาท ้ิเกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 

อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเ่คยมีหิมะตก เป็นต้น สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการตดัไม้ท าลายป่าของ

มนุษย์ ดงันัน้ ประเทศต่างๆ ทัว่โลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคญั

สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชนทัง้ในระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ การเพิ่มพืน้ท ้ี้่สีเขียวจึง

เ ป็นหนทางหนึ่ ง ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเ น่ืองจากต้นไม้ เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทัง้เป็นการสร้างความสมดลุการใช้พืน้ท่ีให้

เกิดความเหมาะสม ลดอณุหภูมิของ พืน้ผิวในพืน้ท่ีนัน้ ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไข

ปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จึงได้จดัท าโครงการ “ปลกูต้นไม้เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว 

ลดภาวะโลกร้อนในพืน้ท่ีต าบลแมส่นู ประจ าปี 2561” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
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ภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสกัการะใน 

วโรกาสมหามงคลดงักล่าว ดงันัน้ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จึงได้

จดัท าโครงการนีข้ึน้มา เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในพืน้ท่ีกสิกรรมของประชาชนและพืน้ท่ีว่างเปล่าในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่สูนเพ่ือให้เกิดความร่มร่ืน แก่ชมุชน พร้อมทัง้เป็นการเพิ่มคณุภาพชีวิตของประชาชนใน

ชมุชน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัในคณุคา่ของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาตอินัเป็น

สาธารณะร่วมกนั  

3.2 เพ่ือสง่เสริมสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพืน้ท่ี
สีเขียวในต าบล  

3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั เกิดความสมดลุเพิ่ม
มลูคา่ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน  

3.4 สง่เสริมสนบัสนนุให้ชมุชนเป็นเมืองนา่อยู ่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มร่ืน
และคลายร้อนแก่ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนร่วมกนัปลกูต้นไม้ จ านวน 800 ต้น  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
พืน้ท่ีสาธารณะในเขตต าบลแมส่นู อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่

6. วิธีด าเนินงาน  
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถ่ิน เข้าร่วมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ี ให้จัดเตรียม
สถานท่ีเพ่ือปลกูต้นไม้ 

6.3 จดัซือ้กล้าไม้ พนัธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  

6.4 ด าเนินการปลกูต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา กลุ่มพลงัมวลชน 
และประชาชนใน ท้องถ่ิน  

6.5 ดแูลรักษาและตดิตามผลโดยกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
40,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานเกษตร ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

10.2 ท าให้เพิ่มพืน้ท่ีป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและชว่ยลดภาวะโลกร้อน  

10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านกึ ในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลงัมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามคัคีและสร้างความร่ม
ร่ืนในชมุชน  

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม แหล่ง

ท่องเท่ียว พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แตก่ารลกัลอบตดัไม้ท าลายป่าไม้ท่ี

ผิดกฎหมายไ ้เ้พิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบนัทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อธรรมชาต ้ิสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น

อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเร่ิมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ซ้ึ่งจะ

สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลบัมามีความ สมดลุเพิ่มมากขึน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ ประเทศ โดยทัง้สองพระองค์ท่านได้

พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึน้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่ง

พระองค์ท่านได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเร่ือง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ

ประโยชน์4 อย่าง” ปลกูป่า 3 อย่าง ได้แก ้่ปลกูไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช ้แ้ละระบบนิเวศน ้์“พออยู่” 

หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลกูไว้ท าท่ีอยู่อาศยัและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลกูพืชเกษตรเพ่ือการกินและ

สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลงังาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ตอ่ระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัประชาชน
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มากท่ีสุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ฟืน้ฟ ู้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จดัท าโครงการ ส่งเสริมการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ชมุชนและในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู เพ่ือสง่เสริมให ้ป้ระชาชนในชมุชนได้ร่วมกนัอนรัุกษ์ ดแูล
รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในชมุชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมในชมุชน เพิ่มมากขึน้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ปลกูต้นไม้และปลกูป่าชมุชนในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู จ านวน 

17 หมูบ้่าน โดย ปลกูพนัธุ์ไม้ประเภทตา่งๆ ทัง้ไม้ยืนต้น ไม้ประดบั ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผกัสวนครัว รัว้กินได้ 
เป็นต้น  

4.2 ดแูล อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ู สภาพแหลง่น า้ คคูลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบขององค์การ

บริหารสว่นต าบลแมส่นู จ านวน 17 หมูบ้่าน และพืน้ท่ีทัง้หมดในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูโดย
บรูณาการร่วมกนักบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนตา่งๆ  

4.3 ผู้ เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูสมาชิกสภา
องค์การบริหารสว่น ต าบลแมส่นูพนกังาน/ลกูจ้าง องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู ผู้น าชมุชนกลุม่ตา่งๆ ทัง้ 

17 หมูบ้่าน ได้แก่ ประธานชมุชน ประธาน กลุม่ผู้สูงอาย ุ้ประธาน อสม. ประธานกลุม่สตรีฯลฯ กลุม่เดก็
และเยาวชน นกัเรียน นกัศกึษา หนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทกุภาคสว่น 

เป็นต้น  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
พืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชมุชนในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู และแหล่งน า้ คคูลอง ใน

เขตองค์การ บริหารสว่นต าบลแมส่นู 

6. วิธีการด าเนินงาน  
6.1 จดัอบรมผู้ เข้าร่วมโครงการพร้อมชีแ้จงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 

(กลุม่รวมทกุ ชมุชน)  

6.2 จดัเวทีระดมความคิดเห็นการจดักิจกรรมและการจดัตัง้กลุ่มพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน 

(กลุม่ยอ่ยแตล่ะ ชมุชน)  

6.3 จดัเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทกัษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
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ชมุชน)  

6.4 จดักิจกรรมร่วมกนัปลกูต้นไม้ในชมุชน พฒันา ขดุลอก คคูลอง ก าจดัวชัพืชในแม่น า้คคูลอง ท า
ความสะอาดถนน และพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน์ตา่ง ๆ ในชมุชนและในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

6.5 จดักิจกรรมพฒันา ปรับปรุงภูมิทศัน ้์และอนรัุกษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติในชมุชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มร่ืน น่าพกัผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลงักายของประชาชนในชุมชนและชมุชน

อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ้ิและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตวัอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลแมส่นู  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
40,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานเกษตร ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
เกิดกลุม่อาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในชมุชนเพิ่มมากขึน้

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ่งแวดล้อมในชมุชนมีมากขึน้  

 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรัว้  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัจจบุนัปัญหาเร่ืองสขุภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึน้ ซึง่เห็นได้จากสถิตขิองผู้ ป่วยท่ีมารับ

บริการรักษาพยาบาล ท่ีโรงพยาบาลมีจ านวนมากขึน้เร่ือยๆ และอตัราการป่วยจากโรคท่ีไมต่ิดตอ่เพิ่มสงูขึน้ 

โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของ โรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ ท่ีมารับบริการ ซึง่เป็นภาระท่ีรัฐบาลจะต้องเสีย

งบประมาณในการด าเนินการเป็นอนัมาก และเป็น การแก้ปัญหาท่ีปลายเหตเุน่ืองจากต้นเหตขุองปัญหา
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สขุภาพท่ีส าคญัมีสาเหตมุาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผกั

ผลไม้ท่ีไมป่ลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจดัศตัรูพืชอย่างไมถ่กูวิธี เพ่ือเหตผุลทางการค้าและ

พาณิชย์ท าให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหลา่นัน้ ตกอยูก่บัผู้บริโภคอยา่งยากท่ีจะหลีกเล่ียง แนวทางในการ ป้องกนั

ปัญหาท่ีเป็นการแก้ท่ีต้นเหตแุบบยัง่ยืน คือการให้สขุศกึษาแก่ประชาชน และการสง่เสริมการปลกูผกัเพ่ือ

บริโภคใน ครัวเรือน  
การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหาร

ท่ีด ้ีมีประโยชน์ แต่กระนัน้ส าหรับประชาชนท่ีไม่เคยปลูกผกัเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการท่ีจะเร่ิมต้นท่ีจะ

เรียนรู้การปลกูผกัด้วยตนเอง ชมุชน บ้านสวนพอเพียงตระหนกัในปัญหานี ้จงึได้ร่วมกนัจดัตัง้โครงการนีข้ึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และนวตักรรมในการปลกูผกัอินทรีย์ระหวา่งสมาชิกด้วยกนัเอง  

3.2 เพ่ืออนรัุกษ์พืชผกัถ่ิน พนัธุ์พืน้เมือง และขยายพนัธุ์พืชท่ีเป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว ้้ 

3.3 เพ่ือพฒันาและปรับปรุงคณุภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคม ้ีสงเคราะห์ใดๆ  

3.4 ลดรายจา่ยในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 สมาชิกชมุชนบ้านสวนพอเพียง  

4.2 ประชาชนทัว่ไป  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
พืน้ท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขัน้เตรียมการ มีการวางแผนการให้ความรู้ แบง่กลุม่ยอ่ย แบง่หวัข้อโครงงาน จดัตัง้ทีมงานท่ีเป็น

ผู้ประสาน รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลกูผกัอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจงูใจ บางกลุ่มย่อย แบง่

หวัข้อโครงงาน จดัตัง้ทีมงานท่ีเป็นผู้ประสานงาน  

6.2 ขัน้ปฏิบตัริวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เก่ียวกับการปลกูและดแูลผกั
อินทรีย ้์เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศกึษาก่อนลงมือปฏิบตั ้ิแจกจ่ายและแลกเปล่ียนพนัธุ์ผกั กระตุ้น

การน าเสนอของผู้ เข้าร่วมโครงการในการแลกเปล่ียน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน จัดให้มีการ

น าเสนอผลผลิตอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
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6.3 ขัน้ประเมินผล การน าเสนอผลงานท่ีก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีส าเร็จแล้ว มีการส ารวจ
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยวดัจากอตัราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค (จ านวนครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึน้ ขัน้ปรับปรุงและพัฒนา มีการสรุปปัญหาท่ีได้ จากการ

ด าเนินการท่ีผ่านมา โดยดตูวัชีว้ดัจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพนัธุ์พืช

สวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวตักรรมในการปลกูผกัอินทรีย์ 

10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบตัไิด้จริง  

10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคณุภาพดี และปลอดสารพิษ  

10.4 ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลกูผกับริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและเกิดการแบง่ปัน  

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม

แนวพระราชด าร ้ิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎร 

พร้อมทัง้ได้พระราชทานแนว ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความ

ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข ้์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่

ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบือ้งแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง 

“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกนัก็เป็นการปพืูน้ฐานไว้ส าหรับ “ความกินด ้ีอยู่ด ้ีในอนาคต” ด้วย 

ดงันัน้ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจงึเป็นโครงการท่ีมุ่งพฒันาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่

ท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูห่า่งไกล ทรุกนัดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลกัการส าคญัคือ 
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การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขัน้ตอนตามล าดบัความจ าเป็น ประหยดั การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ 

และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสม นอกจากนัน้ ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชน

สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชมุชน สามารถ วางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของ

พืน้ท ้ี้่และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบม ้ีสว่นร่วมของเกษตรกร  
กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลแม่สนู จึงจดัท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างราย

ได ้โ้ดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ้ิมา

ประยกุต์เผยแพร่ให้กบัผู้ มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสงัคมและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 สง่เสริมอาชีพให้กบัคนยากจนในต าบลแมส่นู  

3.2 สง่เสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กบัคนยากจนในต าบลแมส่นู  

3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กบัตนเอง  

3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าตา่งๆ  

3.5 สร้างแนวคดิตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนและผู้ ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลแมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชาสมัพนัธ์โครงการในกลุม่เป้าหมายรับทราบ  

6.2 จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการเพาะเห็ดให้กบัผู้ ร่วมโครงการ  

6.3 ศกึษาดงูานในสถานท่ีจริง  

6.4 ฝึกปฏิบตังิานอยา่งจริงจงั  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
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งานเกษตร ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
10.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเพาะเห็ด  

10.2 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการแปรรูปเห็ด  

10.3 ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้ ้

10.4 มีรายได้เพิ่มขึน้ ลดรายจา่ย เกิดความพอเพียง  

10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน 

1. ช่ือโครงการ: โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาวะปัจจบุนัสงัคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพฒันาประเทศด้วยวิทยาการสมยัใหม่คนส่วน

ใหญ่ยึดติดอยู่กบั ความส าเร็จทางวตัถกุนัมาก ขาดความเอาใจใสใ่นเร่ืองศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วฒันธรรม

ท้องถ่ิน ความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั ชาต ้ิศาสนา พระมหากษัตริย ้์ท าให้ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะ

เยาวชนสว่นหนึง่เป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขศีลธรรม คณุธรรม และบนพืน้ฐานความกตญัญ ู้เร่ิมจากสงัคมเล็กๆ 

ก่อนคือสถาบนัครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลกูจิตส านกึในเร่ือง ศีลธรรมคณุธรรมแล้วเยาวชนก็จะ

สามารถเป็นบคุคลท่ีมีคณุภาพ เก่ง ดีมีประโยชน ้์เม่ือเป็นเชน่นีแ้ล้วปัญหาตา่งๆ เชน่ ยาเสพตดิ รักก่อนวยัอนั

ควร ปัญหาตา่งๆ ก็จะลดลง  
ดงันัน้ องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูได้เล็งเห็นความส าคญัจงึได้จดัท าโครงการคณุธรรม สานสายใย

ครอบครัว ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันาการศกึษา โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู และโรงเรียนในเขต
ต าบลแมส่นู โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวา่งผู้ปกครองกบับตุรหลาน ให้เป็นสถาบนัครอบครัวท่ี
เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอือ้อาทรตอ่กนั ตลอดจนส านึกดีตอ่บพุการ ้ีครอบครัว 

สงัคมและประเทศชาต ิ ลด ภาวะความเส่ียงท่ีเยาวชนจะหนัไปหายาเสพตดิ และเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองโทษภยัของ

ยาเสพตดิ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด

ความสมัพนัธ์สามคัคีในหมูค่ณะ  

3.2 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และการรู้จกัแบง่ปันซึง่กนัและกนั  
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3.3 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีพฒันาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยูร่่วมกนัใน
สงัคม  

3.4 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิตส านกึ และตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีสว่น
ร่วม  

3.5 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการตระหนกัในความซ่ือสตัย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั  

3.6 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ส านกึดีตอ่บพุการ ้ีครอบครัว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้ปกครอง นกัเรียนระดบัชัน้ ป.6 โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู โรงเรียนในเขต

ต าบลแมส่นู ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนกังานสว่นต าบล ลกูจ้าง  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชมุผู้ เก่ียวข้องก าหนดจดังาน  

6.2 จดัท าโครงการเสนอพิจารณาอนมุตัิ 

6.3 ประสานการจดังานให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  

6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสมัพนัธ์เชิญชวนโรงเรียนตา่ง ๆ เข้าร่วมโครงการ  

6.5 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและประชมุชีแ้จง  

6.6 ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างตามระเบียบ พร้อมทัง้ภาพถ่ายกิจกรรม  

6.7 ด าเนินการตามโครงการ  

6.8 ตดิตามและประเมินผลการจดังาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สว่นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู ร่วมกบัคณะกรรมการพฒันา

การศกึษาองค์การ บริหารส่วนต าบลแมส่นู  

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
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10.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีพฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญาแก่เด็ก  

10.2 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีคณุธรรม จริยธรรม ตามคา่นิยม 12 ประการ มีลกัษณะนิสยัอนัพงึประ
สงค ้์ 

10.3 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิตส านกึ ตระหนกัถึงบทบาท หน้าท่ีของตนเอง  

10.4 ผู้ เข้าร่วมโครงการตระหนกัในความซ่ือสตัย์ สจุริต มีวินยั  

10.5 ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกบัสิทธิของเดก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู  

10.6 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการลดภาวะเส่ียงในการติดยาเสพตดิ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในสภาวะปัจจบุนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นกัเรียน นกัศกึษาหลง

เพลิดเพลินในกระแส คา่นิยมโลกตะวนัตก ละทิง้ค าสัง่สอนในพระพทุธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีงมงาย ไร้สาระ 

ล้าสมยั จงึด าเนินชีวิตโดยขาด หลกัธรรมยึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีจะท าให้ชีวิตมีความมัน่คงและสามารถแก้ปัญหา

ตา่งๆ ในชีวิตท่ีเกิดขึน้ได ้จ้งึมีแนวโน้มในการ ด าเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหา

ด้วยการฆา่ตวัตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึง่ยาเสพตดิ  
เดก็และเยาวชนคือพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาตเิป็นกลุม่คน

ท่ีมีพลงัอนัส าคญั ท่ีสามารถชว่ยกนัเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศชาตใินอนาคต 

เดก็และเยาวชนเป็นวยัท่ีมีความคิด สร้างสรรค์ มีพลงัและศกัยภาพมาก การกระตุ้นให้เดก็และเยาวชนกล้าคิด 

กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพฒันาศกัยภาพและ พลงัในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนกัถึงคณุคา่

ของตนเองพร้อมมีภมูิคุ้มกนั รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง ไมต่กเป็นเหย่ือ หรือสร้างปัญหาให้กบัสงัคม แตก่ลับ

จะเป็นผู้พร้อมท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นทรัพยากรอนัทรงคณุคา่ เป็นพลงัขบัเคล่ือนการ พฒันาประเทศชาติ

เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมัน่คงของชาต ิเยาวชนจงึต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคูก่นัไป เพ่ือให้เยาวชน มี

จริยธรรม มีศีลธรรม และมีคา่นิยมในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  

โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการท่ีชว่ยพฒันาเยาวชนโดยการพฒันาจิตใจและ

ปลกูฝังจริยธรรม คณุธรรม และศีลธรรม ตามหลกัพระพทุธศาสนาอนัเป็นแนวทางการประพฤตตินท่ีดี ให้มี

ทกัษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสขุ” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนท่ีน าธรรมะน าหลกัค าสอนท่ีรับไป
ประยกุต์ใช้ชีวิตประจ าวนั คือการพฒันากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพทุธ มีพฤตกิรรมท่ีดี

งามเหมาะสม การพฒันาศีล โดยการอยูร่่วมกบัครอบครัวและบคุคลใน สงัคม ด้วยความเกือ้กลูและประกอบ

อาชีพท่ีสจุริต การพฒันาจิต ให้เป็นจิตท่ีสมบรูณ์ทัง้คณุภาพจิต พลงัจิตและสขุภาพจิต และสดุท้ายการพฒันา
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ปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เทา่ทนัทางเจริญทางเส่ือมปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง รู้วิธีการป้องกนั รู้วิธีแก้ไข

ปัญหา สร้างภมูิต้านทานให้กบัตนเองด้วยคณุธรรม ให้เป็นผู้ มีชีวิตอยู่อย่างรู้เทา่ทนัโลก น าพาชีวิตสู่

ความส าเร็จเพื่อ เกือ้กลูตนเองและประเทศชาตใินท่ีสดุ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบตัทิ ากิจกรรมร่วมกนัอนัก่อให้เกิด

ความสมัพนัธ์สามคัคีใน หมู่คณะ  

3.2 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และการรู้จกัแบง่ปันซึง่กนัและกัน  

3.3 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีพฒันาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยูร่่วมกนัในสงัคม  

3.4 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีสว่น
ร่วม  

3.5 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการตระหนกัในความซ่ือสตัย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เดก็นกัเรียนและเยาวชนต าบลแมส่นู 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ณ องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประชมุผู้ เก่ียวข้องก าหนดจดังาน  

6.2 จดัท าโครงการเสนอพิจารณาอนมุตัิ 

6.3 ประสานการจดังานให้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  

6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสมัพนัธ์เชิญชวนโรงเรียนตา่งๆ เข้าร่วมโครงการ  

6.5 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและประชมุชีแ้จง  

6.6 ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างตามระเบียบพร้อมทัง้ภาพถ่ายกิจกรรม  

6.7 ด าเนินการตามโครงการ  

6.8 ตดิตามและประเมินผลการจดังาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหวา่งเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  
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10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
10.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีพฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญาแก่เด็ก  

10.2 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิตส านกึตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  

10.3 ผู้ เข้าร่วมโครงการตระหนกัในความซ่ือสตัย์ สจุริต มีวินยั  

10.4 ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกบัสิทธิของเดก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนญู  

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การเปล่ียนแปลงในโลกท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก

ตะวนัตก ละทิง้ ค าสัง่สอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมยั จึงด าเนินชีวิตโดยขาด

หลกัธรรมยดึเหนียวจิตใจ ท่ีจะท าให ้ชี้วิตมีความมัน่คงและสามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ ในชีวิตท่ีเกิดขึน้ได้ จึง

มีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ

แก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลงัส าคญัในการพฒันา ประเทศชาติในอนาคต เป็น

อนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลงัอนัส าคญัท่ีสามารถช่วยกนัเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน ้์ต่อการ

พฒันาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวยัท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลงัและศกัยภาพมาก การ

กระตุ้ นให้เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง

สร้างสรรค ้์และสง่เสริมให้เป็นคนท่ีม ้ีคณุธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบ

ในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้ มกัน รู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง ไม่ตกเป็นเหย่ือหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้  พร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็น

ทรัพยากรอนัทรงคณุค่า เป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ มัน่คงของ

ชาต ้ิเยาวชนจงึต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคูก่นัไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคา่นิยมใน

การ ด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท ้ี้่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ี

ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับ

พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจและ หน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ
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เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี 

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

ส่วนการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จึงได้จดัท าโครงการ “เข้า

คา่ยพุทธบตุร โรงเรียนบ้านล้องอ้อ” ซึ่งเป็นโครงการท่ีช่วยพฒันาเยาวชน โดยการพฒันาและปลูกฝัง

จิตส านึกจริยธรรม คณุธรรม และศีลธรรม ตามหลกัพระพุทธศาสนาอนัเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดีให้มี

ทักษะในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะน า หลักค าสอน  ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลกัธรรมค าสอนในพระพทุธศาสนา ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต

และน าหลกัธรรม ไปปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนั  

3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบตัตินเป็นคนดีตามหลกัไตรสิกขา คือเป็นผู้ มีศีล สมาธิ
ปัญญา เป็น แบบอยา่งท่ีดีในสงัคม  

3.3 เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสขุและ

เหมาะสม  

3.4 เพ่ือปลกูฝังคา่นิยมและพฒันาจิตส านกึท่ีดีงาม มีคณุธรรม มีความซ่ือสตัย ้์สจุริต มีความ
รับผิดชอบ ตอ่ตนเอง และสงัคม และประเทศชาตบ้ิานเมือง  

4. เป้าหมาย  
4.1 เดก็นกัเรียนโรงเรียนบ้านแมส่นูน้อย จ านวน 20 คน 

 4.2 เดก็นกัเรียนโรงเรียนบ้านล้องอ้อ จ านวน 20 คน 

4.3 เดก็นกัเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าน จ านวน 20 คน 

4.4 เดก็นกัเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว จ านวน 20 คน 

4.5 เดก็นกัเรียนวิทยาลยัการอาชีพฝาง จ านวน 20 คน 

4.6 เดก็นกัเรียนโรงเรียนรัตนาเอือ้วิทยา จ านวน 20 คน 

5. สถานที่ด าเนินการ  
 วิทยาลยัการอาชีพฝาง ต าบลแมส่นู อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ในชว่งเดือนพฤศจิกายน 2561  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู ร่วมกบัวิทยาลยัการอาชีพฝาง 

8. วิธีด าเนินการ  
8.1 ประชมุปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  

8.2 ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

8.3 ประชาสมัพนัธ์โครงการให้กบัหมูบ้่าน ในเขตพืน้ท่ีได้รับทราบ  

8.4 ด าเนินการจดักิจกรรม  

8.5 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัใินปีตอ่ไป  

9. งบประมาณ 
35,000 บาท  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 นกัเรียนเข้าใจหลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า

หลกัธรรมไปปฏิบตัใิน ชีวิตประจ าวนั  

10.2 นกัเรียนประพฤติปฏิบตัิตนเป็นคนดีตามหลกัไตรสิกขา คือเป็นผู้ มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในสงัคม  

10.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ ร่วมกันอย่างสงบสุขและ

เหมาะสม  

10.4 ปลกูฝังคา่นิยม มีจิตส านึกท่ีดี มีคณุธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริตมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
ครอบครัว และสงัคม  

 
1. ช่ือโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาท่ีท าลายสงัคมอย่างรุนแรงและฝังรากลกึ เป็นปัญหาท่ีสะท้อน

วิกฤตการณ์ด้าน คณุธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม ซึง่การท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อยา่งยัง่ยืนนัน้คนในสงัคมต้อง

มีคา่นิยมในการรักความดีและรู้สกึ ไมย่อมรับพฤตกิรรมทจุริตคอร์รัปชนัและการโกงทกุรูปแบบ ซึง่การสร้าง

คา่นิยมท่ีถกูต้องนีจ้ะเป็นรากฐานส าคญัเพื่อท าให้ทกุคน เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพ  
ปัจจบุนัประชาชนจ านวนไมน้่อยเห็นปัญหาเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้หากตนเอง

ได้รับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นวา่เด็ก เยาวชนไทยขาดการปลกูฝังด้านคณุธรรม จริยธรรม อย่างยัง่ยืน 

หากปล่อยให้คา่นิยมท ้ี้่ไมถ่กูต้องเชน่นีเ้กิดขึน้ตอ่ไป ความล้มเหลวของคณุธรรมจริยธรรมจะเกิดขึน้กบั
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สงัคมไทยและสง่ผลเสียตอ่สงัคมในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนูตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ จงึได้จดักิจกรรมการประกวดค าขวญั

ตอ่ต้านการทจุริตขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตวัเห็นความส าคญัหนัมาสนใจปัญหาท่ีเกิดขึน้

และพร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการ ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัและการโกงทกุรูปแบบ และเป็นการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาทจุริตท่ีได้ผลท่ีสดุ ตามพระราชบญัญตั ้ิสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล 

พทุธศกัราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท ้ี้่6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารสว่นต าบล มี

อ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 ภายใต ้บ้งัคบั

แหง่กฎหมาย องค์การบริหารสว่นต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล (5) สง่เสริมการศกึษา 

ศาสนา วฒันธรรม และ (6) สง่เสริมการพฒันาสตร ้ีเดก็ เยาวชน ผู้สงูอาย ุ้และผู้พิการ พระราชบญัญัติ

ก าหนดแผนและขัน้ตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล 

เมืองพทัยา และองค์การบริหารสว่น ต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดงัน ้ี้(้9) จดัการศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะห์และการ

พฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตร ้ีคนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบญัญัต ้ิการศกึษาแหง่ชาติ 

พทุธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพฒันาคนไทยให้เป็น คนท่ี

สมบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญา ความรู้ มีคณุธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยู ่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านกึด้านจริยธรรมและคณุธรรมให้เดก็และเยาวชน ไมย่อมรับพฤตกิรรม
ทจุริตคอร์รัปชนั และการโกงทกุรูปแบบ  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างคา่นิยมท่ีถกูต้องให้กบัเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านกึท่ีจะยดึมัน่ในการท า
ความด ้ีมีความ ซ่ือสตัย์สจุริต  

3.3 เพ่ือสง่เสริมให้เดก็ และเยาวชนได้ฝึกฝนทกัษะในการเขียนค าขวญัอย่างสร้างสรรค์มีคณุคา่
ในทางภาษาท่ีส่ือถึง การตอ่ต้านการทจุริต  

3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  
เดก็ และเยาวชน ในเขตพืน้ท่ีต าบลแมส่นู  
เชิงคณุภาพ  
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เดก็และเยาวชนเกิดความตระหนกัรู้ ต่ืนตวัเห็นความส าคญั หนัมาสนใจปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัท่ี

เกิดขึน้และ พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัและการโกงทกุรูปแบบ  

5. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน  
5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

5.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการประกวด  

5.3 ประชาสมัพนัธ์ให้เด็ก และเยาวชนสง่ค าขวญัเข้าประกวด  

5.4 ตดัสินการประกวดตามหลกัเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูก าหนด  

5.5 ท าพิธีมอบรางวลั ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

6. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

7. งบประมาณด าเนินการ  
40,000 บาท  

8. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  

10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมัน่ในการท าความดี มีความซ่ือสัตย์
สจุริต  

10.3 เดก็และเยาวชนได้ฝึกฝนทกัษะในการเขียนค าขวญัอยา่งสร้างสรรค์มีคณุคา่ในทางภาษาท่ีส่ือ
ถึงการตอ่ต้าน การทจุริต  

10.4 เดก็และเยาวชนรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เดก็และเยาวชนต าบลแม่สูน (กิจกรรม “โต

ไปไม่โกง”)  
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2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
ในปัจจบุนัการทจุริตคอร์รัปชนัเป็นปัญหาท่ีท าลายสงัคมอยา่งรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี

สะท้อนวิกฤตการณ ้์ด้านคณุธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม ซึง่การท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อยา่งยัง่ยืนนัน้คนใน

สงัคมต้องมีคา่นิยมในการรักความดีและ รู้สึกไมย่อมรับพฤตกิรรมทจุริตคอร์รัปชนัและการโกงทกุรูปแบบ 

โดยเฉพาะในกลุม่เด็กและเยาวชน ตามพระราชบญัญตัสิภา ต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พทุธศกัราช 

2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารสว่นต าบล มีอ านาจหน้าท่ีใน
การพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บงัคบั แหง่กฎหมาย 

องค์การบริหารสว่นต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารสว่นต าบล (5) สง่เสริมการศกึษา ศาสนา 

วฒันธรรม และ (6) สง่เสริมการพฒันาสตร ้ีเดก็ เยาวชน ผู้สงูอาย ุ้และผู้พิการ พระราชบญัญัตกิ าหนด

แผนและขัน้ตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง

พทัยา และองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์

ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดงันี ้ (9) จดัการศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะห์และการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบญัญตั ิการศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 และแก้ไข

เพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพฒันาคนไทยให้เป็น คนท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ความรู้ มีคณุธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู ่ร่วมกบัผู้ อ่ืน

ได้อยา่งมีความสขุ และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องสง่เสริมการด าเนินงานและจดัตัง้แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิต

ทกุ รูปแบบ นัน้  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนูพิจารณาเห็นความส าคญัของปัญหาดงักลา่ว จงึได้จดัโครงการสร้าง

ภมูิคุ้มกนัทางสงัคม ให้เดก็และเยาวชนต าบลแมส่นู (กิจกรรม “โตไปไมโ่กง”) ขึน้ เพ่ือเป็นการสร้าง

ภมูิคุ้มกนัและคา่นิยมท่ีถกูต้องซึง่จะเป็นรากฐานท ้ี้่ส าคญั ท่ีท าให้เดก็และเยาวชนเตบิโตขึน้เป็นพลเมืองท่ี

มีคณุภาพ และเป็นการป้องกนัแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชนัท่ีได้ผลท่ีสดุ โดยการปลกูฝังจิตส านกึให้เด็กและ

เยาวชนรักความถกูต้อง มีความซ่ือสตัย์สจุริต การยดึมัน่ในความสตัย์จริงรู้จกัแยกแยะถกูผิด ปฏิบตัิตอ่ตนเอง

และผู้ อ่ืนโดยชอบ ไมค่ดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านกึเพ่ือสว่นรวม ตระหนกัรู้และค านงึถึงสงัคมสว่นรวม มี

ความรับผิดชอบตอ่ตวัเองในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์สว่นตนเพ่ือรักษาประโยชน์

สว่นรวม  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสง่เสริมและปลกูฝังให้เดก็และเยาวชนเป็นคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์ สจุริต  

3.2 เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชน ไมย่อมรับพฤตกิรรมทจุริตคอร์รัปชนัและการ
โกงทกุรูปแบบ  
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3.3 เพ่ือสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์สว่นตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ  

เดก็และเยาวชนต าบลแมส่นู จ านวน 150 คน  
เชิงคณุภาพ  
เดก็และเยาวชนเกิดความตระหนกัรู้ สามารถแยกแยะถกู ผิด ชัว่ ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ี

ได้รับมาปรับใช ้ก้บัตนเอง และสงัคมสว่นรวมได้อยา่งมีความสขุ 

5. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน  
5.1 จดัท าโครงการเพ่ือขออนมุตัิ 

5.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  

5.3 ด าเนินการตามโครงการ  

5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

6. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

7. งบประมาณด าเนินการ  
80,000 บาท  

8. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 เดก็และเยาวชนได้รับการปลกูฝังให้เป็นคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย์ สจุริต  

10.2 เดก็และเยาวชนมีภมูิคุ้มกนัทางสงัคม ไมย่อมรับพฤตกิรรมทจุริตคอร์รัปชนัและการโกงทกุ

รูปแบบ  

10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์สว่นตน เพ่ือรักษาประโยชน์
สว่นรวม  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เดก็และเยาวชนต าบลแม่สูน (กิจกรรม 
“ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
เน่ืองจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ท่ีท าให้เกิดปัญหาเช่น 

ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ้์เด็กและ

เยาวชนไทยไมเ่ห็นความส าคญัของ การศกึษา สนใจแตว่ตัถนุิยม ไม่รู้จกัการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย

ตอ่อนาคตของชาติ ดงันัน้จึงควรท าให้เด็กและเยาวชน รู้จกัความพอเพียง ปลกูฝังอบรม บม่เพาะให้เด็กและ

เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวฒันธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จกัการใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุ ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ ร่ วมกับผู้ อ่ืน  รู้จักเ อื อ้ เ ฟื้อ เ ผ่ือแผ่และแบ่ง ปัน มีจิตส านึก

รักษ ้์สิ่งแวดล้อม และเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมคา่นิยม ความเป็นไทย ทา่มกลางการเปล่ียนแปลงตา่งๆ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน พิจารณาเห็นความส าคญัของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ

ชาติ จึงได้จดัโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้เด็กและเยาวชนต าบลแม่สูน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึน้ เพ่ือปลกูฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัเด็กและเยาวชน เป็นการ

สร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได ้อ้ยา่งสมดลุ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงตา่งๆ 

ท่ีเกิดขึน้ และเห็นคณุค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกัอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกั เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึก

รักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวฒันธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารสว่นต าบล พทุธศกัราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 

66 องค์การบริหารสว่นต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ วฒันธรรม 

และมาตรา 67 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหาร

สว่น ต าบล (5) สง่เสริมการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และ (6) ส่งเสริมการพฒันาสตร ้ีเด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอาย ุ้และผู้พิการ พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและ

หน้าท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดงันี ้(9) จดั

การศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะห์และการพฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก สตร ้ีคนชรา และผู้ ด้อยโอกาส 

และพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติพทุธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท ้ี้่3) พ.ศ. 

2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพฒันาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ้์สงัคม

และสตปัิญญา ความรู้ มีคณุธรรม และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวนั  

3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกนัทางสงัคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุ ท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลง  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคณุคา่ของทรัพยากรต่างๆ รู้จกัเอือ้เฟือ้เ ผ่ือแผ่และแบง่ปัน 
และรู้จกัอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  

4. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

เดก็และเยาวชนต าบลแมส่นู จ านวน 150 คน  
เชิงคณุภาพ  
เดก็และเยาวชนเกิดความตระหนกัรู้ รู้จกัการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เห็นคณุคา่ ของทรัพยากรตา่งๆ รู้จกัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ แบง่ปัน และรู้จกัอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมี

ความสขุ  

5. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน  
5.1 จดัท าโครงการเพ่ือขออนมุตั ้ิ 

5.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  

5.3 ด าเนินการตามโครงการ  

5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

6. พืน้ท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

7. งบประมาณด าเนินการ  
80,000 บาท  
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8. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 เดก็และเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัได้ 

10.2 เดก็และเยาวชนมีภมูิคุ้มกนัทางสงัคม สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งสมดลุทา่มกลางการ

เปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได้ 

10.3 เดก็และเยาวชนเห็นคณุคา่ของทรัพยากรตา่งๆ รู้จกัเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละแบง่ปัน และรู้จกัอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  
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มิตทิี่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน”  

2. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดัท ายทุธศาสตร์ชาตวิา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตมาแล้ว 3 

ฉบบั ปัจจุบนั ท่ีใช้อยู่เป็นฉบบัท่ี3 เร่ิมจากป ีีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี

มาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม เป็นสงัคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยตอ่การทุจริตทกุรูปแบบ โดยได้รับ

ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หนว่ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ

และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศกัดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ 

โดยก าหนดวิสยัทศัน ี์“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตต้ิานทจุริต” มีเป้าหมาย หลกัเพ่ือให้ประเทศไทย

ได้รับการประเมินดชันีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดบัคะแนนจะสงูขึน้ได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดบั

ธรรมาภิบาลท่ีสูงขึน้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช้

ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได ี้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 

ยทุธศาสตร์ ดงันี ้
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสงัคมท่ีไมท่นตอ่การทจุริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริต  
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สกดักัน้การทจุริตเชิงนโยบาย  
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบป้องกนัการทจุริตเชิงรุก  
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต  

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perception Index 

: CPI)  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็น

กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินเป็น
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หนว่ยงานหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะ รวมทัง้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในระดบัพืน้ท ีีี่

ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง

เป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  
ทัง้นี ้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้าง

ความขมข่ืนใจให้แก ี่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บัน่ทอนความมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซ่ือสตัย์สจุริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากนัไปแล้ว เร่ือง

ในท านองเดียวกันนีก็้สามารถเกิดขึน้กับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได ี้เช่นเดียวกัน เพียงแต่

คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงม ีี

โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเร่ืองการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ

มากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก

เท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในอง ค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดขึน้ก็อาจเป็นแคเ่ศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทจุริตของคนนอก

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ

ตอ่ต้านการ ทจุริตอย่างเห็นชดัเป็นรูปธรรม ด้วยการจดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริต ส่งเสริมให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลกัการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลกัธรรมาภิบาล บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดบัมาตรฐานในการ

ป้องกนัการทจุริตขององค์กรตนเองตอ่ไปให้ครอบคลมุพื้นท ีีี่ทัว่ประเทศตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้วย

การจดัท าแผน ป้องกนัการทจุริตในองค์กรท่ีบริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 ประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบบั  

4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารตอ่สาธารณะชน อยา่งน้อย 1 ครัง้  

4.2 แผนปฏิบตักิารป้องกนัการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 4 ป ีี 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

6. วิธีด าเนินการ  
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6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

6.2 ประชมุหนว่ยงาน/บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

6.3 จดัตัง้คณะท างานการจดัท าแผนปฏิบตักิารป้องกนัการทจุริต  

6.4 ประชมุคณะท างานจดัท าแผนปฏิบตักิารป้องกนัการทจุริต  

6.5 จดัท าแผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริต  

6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบตัิการป้องกนัการทจุริต  

6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบตักิารป้องกนัการทจุริต  

6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านกัปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

10. ตังชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
ผลผลิต  

มีประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหาร อยา่งน้อย 1 ฉบบั มีการประกาศ
เจตจ านงการตอ่ต้านการทจุริตของผู้บริหารตอ่สาธารณะชน อยา่งน้อย 1 ครัง้ มีแผนปฏิบตัิการ

ป้องกนัการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั  
ผลลพัธ์ 

การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกนัการทจุริต

ของบคุลากรองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได ีล้ดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทัง้ในเร่ือง

การ  
บรรจุแต่งตัง้ โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/เงนิเดือน และมอบหมายงาน 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
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มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล (ถือปฏิบตัิตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  
พนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้างของอบต.แม่สนู เป็นบคุลากรท่ี

มีความส าคญัตอ่องค์กร โดยการ ขบัเคล่ือนการพฒันางานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีศกัยภาพ โดย
มุง่ผลสมัฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กร และประชาชน การพฒันางานขององค์กรจะบรรลผุลได้ต้อง

เร่ิมมาจากบคุลากรผู้ปฏิบตังิาน ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันางานให้มีคณุภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ

ท างานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ

ให้บริการท่ีเป็น ธรรมตรวจสอบได้อยา่งแท้จริงตอ่ไป  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ี

ก าหนดให้การปฏิบตัิงานตามอ านาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบ

การปฏิบตัริาชการ และการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และ วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีด ีีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนัน้ ต้องก่อให้เกิด 

ประโยชน์สขุของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของ

รัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน จังหวัดเชียงใหม่ เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวนัท่ี xx เดือนxxx 

25xx และประกาศคณะกรรมการพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัxxx เร่ือง มาตรฐาน

ทัว่ไปเก่ียวกบัจริยธรรม ของพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล ลกูจ้างประจ า และพนกังานจ้าง ลงวนัท่ี 20 

เดือนกมุภาพนัธ์ 2559  
ดงันัน้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาคณุภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

หลกัคณุธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บคุคลขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 เพ่ือให้การปฏิบตังิานบคุลากรมีรูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีถกูต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ 

3.3 เพ่ือเป็นการป้องกนัการทจุริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบตังิานด้านบริหารงาน
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บคุคล  

3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบตัริาชการด้านบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ท างาน  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จดัท ามาตรการด้านการบริหารบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 1 มาตรการ  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์ การบริหารงานบคุคลในเร่ืองการบรรจ ุแตง่ตัง้ โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหนง่/

เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลจงัหวดัเชียงใหม ่เร่ือง หลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 25xx  

6.2 น าหลกัเกณฑ์การบริหารงานบคุคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบตังิานบคุคล  

6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบคุคล  

6.4 ด าเนินการบริหารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภิบาล  

6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  

 มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบคุคลขอองค์การบริหารสว่นต าบล จ านวน 1 
มาตรการ เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบคุคลสามารถปฏิบตังิานเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัธรรมาภิ

บาล  
ผลลพัธ์ 
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 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อย

กว่า 90%บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบคุคลไม่ต ่ากว่าระดบั 3 การบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความ
โปร่งใส สามารถป้องกนัการทจุริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของนายกองค์การบริหารสว่นต าบล ปลดัอบต. และหวัหน้าสว่น

ราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

หนึง่ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ทัง้ท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 หน้าท่ีตาม

พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ

หน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นัน้ มกัจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการตดิตอ่ราชการ เน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กบัฝ่าย

ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสัง่การ อนุมตั ีิอนุญาต ไปยงัหวัหน้า

หน่วยงาน ระดบัส านกั กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด

ความลา่ช้า ประชาชนไมไ่ด้รับความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตหุนึ่งของการกระท าการทจุริตประพฤติมิชอบใน

การ ปฏิบตัริาชการของเจ้าหน้าท่ี สง่ผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ี

ก าหนดให้การปฏิบตัิงานตามอ านาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุประชาชน 

โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีีตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชนและเกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ

อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้ มค่า ตาม 

พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจ

หน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัต ีิเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 48 สัตตรส 

ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของอบต. และเป็น
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ผู้บงัคบับญัชาพนักงานอบต. และลูกจ้างของอบต. มาตรา 48 วีสตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ

มอบหมายการปฏิบตัิราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีท่ีได้รับแต่งตัง้ในการสัง่หรือการปฏิบตัิราชการของ นาย

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บงัคบับญัชา

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และ

อ านาจหน้าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตร ีีมอบหมายประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการพนกังานองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารสว่นต าบลจงัหวดัเชียงใหม ่

ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตอบสนองความ

ต้องการของ ประชาชน ลดขัน้ตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขัน้ตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี

มาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพงึพอใจในการบริการจากหนว่ยงาน  

3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตดัสินใจในการสัง่ อนญุาต อนมุตัขิองผู้บริหารทกุระดบั  

3.4 เพ่ือป้องกนัการผกูขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดลุพินิจอนัอาจเป็นเหตแุหง่การทจุริตและ
ประพฤตมิิชอบในต าแหนง่หน้าท่ีราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วย นายกอบต.มอบหมายให้รองนายกอบต. นายกอบต. มอบหมายให้ปลัดอบต. รองปลัด
อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลดัอบต. มอบหมายให้รองปลัดอบต. และปลัดอบต. มอบหมายให้
หวัหน้าสว่นราชการ  
 
 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ออกค าสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนญุาต อนมุตัิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบงัคบัและหนงัสือสัง่
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การ  

6.2 จดัท าหนงัสือแจ้งเวียนให้ทกุสว่นราชการและผู้ รับมอบอ านาจให้ปฏิบตัริาชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบตัิ 

6.3 จดัท าประกาศ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ  

6.4 ให้ผู้ รับมอบหมายงานตามค าสัง่รายงานผลการปฏิบตังิานตามค าสัง่ท่ีได้รับมอบหมายในทกุ
เดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู 

10. ตังชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
ผลผลิต 

มีค าสัง่มอบหมายงานให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องปฏิบตัริาชการแทน จ านวนไมน้่อยกวา่ 4 ฉบบั  
ผลลพัธ์ 

ประชาชนมีความพงึพอใจในบริการท่ีได้รับอยูใ่นระดบัดี ประชาชนได้รับความสะดวก และ

ลดการผกูขาดอ านาจหน้าท่ีอนัเป็นช่องทางแหง่การทจุริต 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน เป็นกระบวนการหนึง่ของการ

บริหารผลการ ปฏิบตัิราชการซึง่ใช้หลกัการการให้รางวลัเป็นแรงจงูใจให้ผู้ปฏิบตังิานเกิดแรงกระตุ้นในการ

พฒันาผลงาน ซึง่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการพิจารณาความดี

ความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นเร่ือง ล าดบัต้นๆ ของเร่ืองการบริหารงานบคุคล โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเร่ืองการใช้ดลุพินิจของผู้บงัคบับญัชาในการประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั จงัหวดัxxx เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
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เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดัxxx พ.ศ. 25xx ลงวนัท ีีี่

xx เดือน xxx พ.ศ. 25xx ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู แตง่ตัง้คณะกรรมการ

พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการ องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู ด้วยเหตผุลนีเ้องจงึเป็นท่ีมาของ

กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบคุคลด้านการเล่ือนขัน้เงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ี้ 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแม่สูนโดยแต่งตัง้ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหวัหน้าส่วนราชการ

เป็นกรรมการ และข้าราชการ องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร  

6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ

องค์การบริหารสว่นต าบลท่ีรับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สูนเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิราชการท่ีผู้บงัคบับญัชาได้พิจารณาไว้โดย

เจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบตัิ

ราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สนูรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบตัิราชการให้แก่

คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู เสนอมา โดยใช้หลกัเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ใน
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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู พ.ศ. 25xx ลงวนัท่ี 

xx เดือนxxx พ.ศ. 25xx  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ชว่งระยะเวลา มีนาคม เมษายน และ กนัยายน ตลุาคม  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานเจ้าหน้าท่ี ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
มีการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ใน ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยดึถือและปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่าง เคร่งครัด  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจา่ยเงินตามข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เพ่ือให้การบนัทกึบญัชีการจดัท าทะเบียนคมุเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบตัิงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมี

กิจกรรมควบคมุให้บุคลากรฝ่าย บญัชี กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู จงัหวดัเชียงใหม่ จดัท า

ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด

ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขัน้ตอนของ
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ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นตอ่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

แมส่นู จงัหวดัเชียงใหม ่

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บคุลากรฝ่ายบญัชีกองคลงั มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัติามระเบียบ ประกาศ และ

หนงัสือท่ีเก่ียวข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บคุลากรกองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

6. วิธีด าเนินการ  
จดัท าทะเบียนคมุเงินรายจา่ยตามงบประมาณแยกหมวดรายจา่ย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจา่ย

ตามงบประมาณ ท่ีตัง้ไว ี ้

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลงั องค์การบริหารสว่นจตั าบลแมส่นู 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 บคุลากรฝ่ายบญัช ีีกองคลงั มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัติามระเบียบ ประกาศและ

หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตังิาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทาง เดียวกนั  

10.3 เกิดความคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัด”ุ  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีีซึ่งก าหนดให้มีการ

บริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สงูสดุกบัประชาชน

และการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัด ุปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจดัซือ้จดัจ้าง  

3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการรายงานผู้บริหาร  

3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงาน  

3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตังิาน  

3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจดัหาพสัด ีุ 

3.6 เพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัประชาชนสามารถตรวจสอบได ี ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 หวัหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพสัดแุละทรัพย์สิน  

4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานด้านพสัดุ 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จดัเก็บข้อมลูในการจดัซือ้จดัจ้าง  

6.2 จ าแนกวิธีการจดัซือ้จดัจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ  

6.3 สรุปผลการจดัซือ้จดัจ้าง  

6.4 สรุปปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตังิาน  

6.5 รายงานผลการจดัซือ้จดัจ้างประจ าปี 

6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจดัซือ้จดัจ้างประจ าปี 

6.7 เผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองพสัดแุละทรัพย์สิน องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมลูในการบริหารงานของหนว่ยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  

10.2 ผู้บริหารมีข้อมลูในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  

10.3 ผู้ปฏิบตัิงานมีข้อมลูในการพฒันาแผนและกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มคา่เป็น ประโยชน์กบัประชาชน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบตังิานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ี ้

3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

3.3 เพ่ือเป็นการป้องกนัการใช้จา่ยเงิน เพ่ือสง่เสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานด้านพสัด ุ

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานในการตรวจสอบบคุลากรในหนว่ยงาน ถึงความเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอ

งานในการจดัหาพสัด ุ

6.2 ปรับปรุงขัน้ตอนการรายงานผลการจดัหาพสัด ุโดยมีการตรวจสอบบคุลากรในหนว่ยงานถึง
ความเก่ียวข้องกบัผู้  เสนองานในการจดัหาพสัด ุเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
10.1 มีระบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน  

10.2 มีการป้องกนัการใช้จ่ายเงิน เพ่ือสง่เสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

10.3 มีการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารด้านการจดัซือ้ – จดัจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เน่ืองจากอบต.แมส่นู มีฐานะเป็นนิตบิคุคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 

ทัง้ในเร่ืองการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ

สาธารณะ แตต้่องเป็นไปตามอ านาจ หน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว ีด้งันัน้ การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ 

สจุริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ี

ก าหนดให้การปฏิบตังิานตามอ านาจ หน้าท่ีของอบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน โดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัซือ้ จดัจ้าง และการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบญัญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจดัซือ้ จดัจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณา

ถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม ภาระตอ่ ประชาชน คณุภาพ วตัถปุระสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะ

ยาวท่ีจะได้รับประกอบกนั  
ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
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เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซือ้ – จดัจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซือ้ – จดั

จ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลทกุโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัซือ้ – จดัจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบล  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล  

3.3 เพ่ือป้องกนัการทจุริตในหนว่ยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมลูการจดัซือ้ – จดัจ้าง ตามแผนงาน/โครงการตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ี

ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพสัดขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ชอ่งทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ หนงัสือ ระบบกระจาย

เสียงไร้สาย  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู และชมุชนตา่งๆ ภายในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 รวบรวมข้อมลูกระบวนการจดัหาพสัดเุพ่ือจดัท าประกาศ ดงัน ีีีป้ระกาศการจดัซือ้ – จดัจ้าง 

ประกาศการก าหนดราคากลางในการจดัซือ้ – จดัจ้าง ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน ประกาศรายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือกพร้อมวงเงินการจดัซือ้ – จดั
จ้าง ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  

6.2 น าสง่ประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตามชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ขององค์การบริหาร
สว่นต าบล ได้แก ี่ทางเว็บไซต ี์บอร์ด ประชาสมัพนัธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
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ส านกัคลงั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างไมน้่อยกว่า 3 ช่องทาง  
ผลลพัธ์ 

ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจดัซือ้จดัจ้างทัง้หมด การจดัหาพสัดเุป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน สามารถ

ลดปัญหาการร้องเรียนการทจุริต 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง

พอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัต ์ิ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจดับริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพงึพอใจแก่ประชาชนโดย

ทดัเทียมกนัและ ไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
อบต.แม่สนู บริหารจดัการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีีโดน

ด าเนินการจดัตัง้ศนูย์บริการร่วมหรือ ศนูย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดียว ( One Stop Service) ณ 
ส านกังานอบต.แม่สนู เป็นศนูย์บริการประชาชนในการติดตอ่ สอบถามข้อมลู ย่ืนค าขออนมุตั ีิอนญุาตใน
เร่ืองท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การ

ด าเนินการให้ประชาชนผู้ รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ

บริการท ีีี่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเร่ือง ทัง้ในด้านเอกสาร การส่งต่องาน 

ระบบการรับเงิน และก าหนด ระยะเวลาด าเนินการของแตล่ะกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย

อ านวยความสะดวกในการปฏิบตังิาน ใช้ระบบ บตัรคิวอตัโนมตั ีิเพ่ือให้บริการตามล าดบั จดัสถานท ีีี่สิ่ง

อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการท่ีดีกบัประชาชน เพ่ืออ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความ

พงึพอใจโดยทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบตั ีิ 
นอกจากน ี้ี ี อบต.แม่สูน ยงับริหารจดัการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตัิ

ราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 

ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน า้, ด้านน า้เพ่ือการบริโภค, ด้านการพฒันาเด็กและเยาวชน, 
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ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอาย,ุ ด้านการ ส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสขุ, 

ด้านการส่งเสริมการพฒันาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกนัและ บรรเทาสาธารณภยั, ด้าน

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ จดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศกึษา และด้านการจดับริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดว่นของ

รัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั การก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชในแหล่งน า้ การลดและคดัแยก

ขยะมูลฝอยตัง้แตแ่หล่งก าเนิด การจดัการน า้เสีย แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ี) โดยในขัน้ตอน กระบวนปฏิบตัิภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่

เลือกปฏิบตั ิและเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพงึพอใจโดยทดัเทียมกนัไม่

เลือกปฏิบตัิ 

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนั  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทกุส านกั/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบตังิานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพงึพอใจโดย

ทดัเทียมกนัและไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ทกุส านกั/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ด าเนินการปฏิบตังิานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่

เลือกปฏิบตั ิให้ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้าน

ระบบระบายน า้, ด้านน า้เพ่ือการบริโภค, ด้านการพฒันาเดก็และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน

การสง่เสริมผู้สงูอาย,ุ ด้านการส่งเสริมผู้ ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสขุ, ด้านการส่งเสริมการพฒันา

สตรี, ด้านการสง่เสริมอาชีพ, ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจดับริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอก ควนั การก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชในแหล่งน า้ การลดและคดัแยกขยะมลูฝอยตัง้แต่

แหล่งก าเนิด การจดัการน า้เสีย แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
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เสพตดิในพืน้ท่ี)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในคา่วสัด/ุคา่ใช้สอยฯ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ทกุส านกั/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพงึพอใจโดยทดัเทียมกนั

และไมเ่ลือกปฏิบตั ีิ 

10.2 ไมมี่การทจุริตคอร์รัปชนัในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
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มิตทิี่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ทุกขัน้ตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่สูนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้”  

๒. หลักการและเหตุผล  
ตามมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญตัใิห้หนว่ยงานของรัฐ

ต้องจดัให้ม  ี ข้อมลูขา่วสารของราชการอย่างน้อยตามท ่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด ีณ้ ท ่

ท าการของหนว่ยงานของรัฐ โดยเร ยกสถานท ่ท ่จดัเก็บรวบรวมข้อมลูขา่วสารและให้บริการวา่ “ศนูย์ข้อมลู

ขา่วสาร” โดยม เจตนารมณ์ให้ประชาชนม โอกาส อยา่งกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเก ่ยวกบัการ

ด าเนินการตา่งๆ ของรัฐ  
ดงันัน้ เพ่ือให้การด าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามท ่กฎหมายก าหนด อบต.แมส่นูจึงได้ให้ม สถานท ่

ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดขู้อมลูข่าวสารซึง่ได้รวบรวมไว้ โดยจดัเป็นศนูย์ข้อมลูขา่วสารอบต.แมส่นู 
ให้บริการ ณ ศนูย์บริการร่วมอบต.แมส่นู โดยม งานศนูย์บริการข้อมลูงานนิตกิาร ส านกัปลดั เป็นผู้ รับผิดชอบ
ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ท ่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดไูด้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท ่ของตน

อยา่งเตม็ท ่ในการแสดงความคดิเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถกูต้องตรงกบัความเป็นจริง ในการรักษา

ประโยชน์ของตนตอ่ไป  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้องและไมบ่ดิเบือน

ข้อเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพิ่มชอ่งทางให้ประชาชนได้ม สว่นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของอบต.แมส่นู  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ศนูย์ข้อมลูขา่วสารอบต.แมส่นู จ านวน 1 แหง่  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ณ ศนูย์ข้อมลูขา่วสารของอบต.แมส่นู (ภายในศนูย์บริการร่วม อบต.แมส่นู)  
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6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ม การจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูขา่วสารและจดัสถานท ่ให้ประชาชนเข้าตรวจดขู้อมลู  

6.2 ม การแตง่ตัง้เจ้าหน้าท ่ผู้ รับผิดชอบเป็นปัจจบุนั  

6.3 ม การจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก ่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจดัหา พสัดุการค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลกัเกณฑ ี์วิธ การท ่

กฎหมาย ระเบ ยบ กฎข้อบงัคบัท ่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได้ ข้อมลูครบตามรายการท ่ก าหนด  

6.4 ม การจดัประชมุให้ความรู้แก่บคุลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เก ่ยวกบัการปฏิบตัติาม 

พ.ร.บ. ข้อมลู ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 ม การให้ความรู้แก่ประชาชนเก ่ยวกบั พ.ร.บ. ข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.6 ม บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทัว่ไป  

6.7 ม การจดัเก็บสถิตผิู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
2,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศนูย์ข้อมลูขา่วสารของอบต.แมส่นู 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่สูน”  
๒. หลักการและเหตุผล 

อาศยัอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบญัญัติไว้

ว่าภายใต้บงัคบั มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจดัให้ม ข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างน้อย
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ดงัต่อไปน ไ้ว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดไูด้ ทัง้น  ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธ การท ่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท ่ด  พ.ศ. 2546 เร่ืองหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส กา

รม  ี สว่นร่วม สามารถตรวจสอบได ี ้

3. วัตถุประสงค์ 
๓.1 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จงึจดัท าระเบ ยบองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู วา่ด้วยข้อมลู

ขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู เร่ือง คา่ธรรมเน ยมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมลูขา่วสาร ของศนูย์ข้อมลูขา่วสารองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูขึน้  

3.2 เพ่ือให้บริการข้อมลูข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด ีูศกึษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่จ าหนา่ย จา่ยแจก รวมทัง้ปฏิบตัหิน้าท ่ให้เป็นไปตามระเบ ยบน  ี ี้ 

3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการจดัระบบข้อมลูขา่วสาร ดงัน  ้

3.3.1 ข้อมลูขา่วสารท ่ลงพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา  

3.3.2 ข้อมลูขา่วสารท ่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดไูด้ 

3.3.3 ข้อมลูขา่วสารอ่ืน  

3.3.4 ข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคล  

4. เป้าหมาย  
4.1 จดัเตร ยมสถานท ่จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูขา่วสารของราชการ จ านวน 1 แหง่  

4.2 ระเบ ยบองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูว่าด้วยข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 25xx จ านวน 
1 ชดุ  

4.3 ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู เร่ืองคา่ธรรมเน ยมการท าส าเนาและการับรองส าเนา

ข้อมลูขา่วสารของ ศนูย์ข้อมลูขา่วสารองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู จ านวน 1 ฉบบั  

4.4 แบบค าร้องขอตรวจดขู้อมลูข่าวสาร จ านวน 1 ฉบบั  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู 

 
 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
6.1 จดัท าบนัทกึขออนมุตัจิดัตัง้ศนูย์ข้อมลูขา่วสารของราชการ  
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6.2 เม่ืออนมุตัแิล้ว แจ้งเว ยนทราบภายในทกุส่วนราชการ  

6.3 จดัท าร่างระเบ ยบฯ วา่ด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25xx เสนอตอ่ผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิ 

6.4 จดัท าร่างประกาศฯ เร่ืองคา่ธรรมเน ยมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมลูขา่วสาร เสนอ
ตอ่ผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนมุตั ีิ 

6.5 จดัท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดขู้อมลูขา่วสาร เสนอตอ่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนมุตั ีิ 

6.6 จดัเตร ยมสถานท ่ โต๊ะ ตู้ เอกสาร และจดัวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
เร่ิมตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

8. งบประมาณ  
4,000 บาท 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 ม การจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูขา่วสารของราชการ องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู ณ ส านกังาน

องค์การบริหารสว่นต าบล  

10.2 ม การจดัระบบข้อมลูขา่วสารท ่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน  

10.3 ม ประชาชนขอตรวจดขู้อมลูขา่วสารทางราชการ  

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
๒. หลักการและเหตุผล  

คณุธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลกัธรรมาภิบาลท ่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจดัการท ่ด และส่งเสริมองค์กรให้ม ศกัยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานท ่

จ าเป็นต้องม ในทกุหนว่ยงาน โดยเฉพาะหนว่ยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท ่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน

การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 

บญัญัติเก ่ยวกบัสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมลูข่าวสารของ ราชการว่า “บคุคลย่อมม สิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
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ท้องถ่ิน” และตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบหุลกัการและ เหตผุลของ

พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนม โอกาสกว้างขวางใน

การ ได้รับข้อมลูข่าวสารเก ่ยวกบัการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือท ่ประชาชนจะสามารถแสดง

ความคดิเห็นและใช ีส้ิทธิทางการเมืองได้โดยถกูต้องมากย่ิงขึน้  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่สูนให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานท ่ม 

ประสิทธิภาพ จงึเป็นสิ่งท ่จ าเป็นอยา่งยิ่งซึง่สอดคล้องกบัแผนการด าเนินงานของอบต.แมส่นู  

 
ดงันัน้ เพ่ือเสริมสร้างให้อบต.แมส่นูม ความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึน้ จึงได้จดักิจกรรมเสริมสร้าง

คณุธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของอบต.และตวัแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการ

เข้าถึงข้อมลูขา่วสารของ ราชการและเร ยนรู้เร่ืองคณุธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจ

แล้วจะสามารถขยายผลบอกตอ่ไปยงัผู้  ใกล้ชิด สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหว่างอบต. กบัภาคประชาชนให้ม 

ความเข้มแข็งยิ่งขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตระหนกัถึงความส าคญัของการม คณุธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ท างานและม ความรู้เก ่ยวกบัสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารตามพระราชบญัญัตข้ิอมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 

2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวน 90 คน (ตวัแทนส านกั/กอง จ านวน 10 คน, ตวัแทนชมุชน จ านวน 80 คน)  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
ขัน้ตอนท ่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  

ขัน้ตอนท ่ 2 ออกแบบหลกัสตูร  

ขัน้ตอนท ่ 3 ด าเนินกิจกรรม  

ขัน้ตอนท ่ 4 วดัผลความรู้  

ขัน้ตอนท ่ 5 ตดิตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กองวิชาการและแผนงาน อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้ เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเร ยนรู้เฉล ่ย ร้อยละความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  

 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงนิ การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ ์์

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบญัญัตข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หนว่ยงานของรัฐ จะต้องจดัให้ม การเผยแพร่ข้อมลูท ่ส าคญัๆ ของหน่วยงาน เชน่ โครงสร้างและการจดัองค์กร 

อ านาจหน้าท  ี ี่แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  
 
 

ดงันัน้ อบต.แมส่นูจงึได้จดัท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท ่ส าคญัและหลากหลาย” ขึน้ 
เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบตัริาชการตามอ านาจหน้าท ่และเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจหลกัของ

อบต.แมส่นู ได้ง่ายและสะดวกมากขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ม การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท ่ส าคญัและเข้าถึงง่าย  

3.2 เพ่ือให้ม การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารท ่หลากหลาย  

3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสารได้สะดวกมากย่ิงขึน้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ม ข้อมลูประเภทตา่งๆ เผยแพร่ตอ่ประชาชนในพืน้ท ่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกวา่ 10 ประเภทขึน้
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ไป  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
พืน้ท ่ทัง้ในและนอกเขตอบต.แมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
จดัให้ม ข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทัง้ในและนอกพืน้ท ่ ได้แก ี่แผนพฒันา

ท้องถ่ิน งบประมาณรายจ่ายประจ าป  ี แผนการด าเนินงาน แผนอตัราก าลงั แผนการจดัหาพสัด ีุประกาศ

สอบราคา/ประกวดราคา สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง ข้อมูลรายรับและรายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน -

รายงานการประชมุคณะผู้บริหารท้องถ่ิน รายงานผลการปฏิบตังิานประจ าป  ี รายงานผลคะแนนการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบตัริาชการ ผลส ารวจความพงึพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน อบต.แมส่นู  

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
จ านวนข้อมลูขา่วสารท ่ได้รับการเผยแพร่ 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงนิ การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และการรับ เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงนิการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  
การบริหารงานราชการในปัจจบุนั ภาคประชาชนได้เข้ามาม ส่วนร่วมและม บทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของ ราชการสว่นท้องถ่ินในด้านตา่งๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้

ต้องม ความโปร่งใส ต้องให ีป้ระชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ

ป้องกนัมิให้เกิดการทจุริตและประพฤตมิิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตัิงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสมัพนัธ์การปฏิบตัิงาน

ของภาครัฐเพื่อ สง่เสริมบทบาทการม สว่นร่วมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทจุริตประพฤติมิ
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ชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พฒันาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐให้ม ความเข้มแข็งเพ่ือให้ม ระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ

ปฏิบตัหิน้าท ่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก ่ยวกบังบประมาณ รายการบญัช รับจา่ยเงินประจ าป  ี และการจดัซือ้จดัจ้าง 

จดัหาพสัดตุา่งๆ รวมถึงการประชาสมัพนัธ์เก ่ยวกบัการช าระภาษ ท้องถ่ิน และการรับเร่ืองร้องเร ยนทางด้าน

การเงินการคลงั ผา่นทางเว็บไซต์ของ อบต.แมส่นู และปิดประกาศข้อมลูดงักลา่วท ่บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของ

อบต.แมส่นู  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป  (ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลงั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมลูขา่วสารท ่ส าคญัของทางราชการ ประชาชนม โอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบล ท าให้ลดการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ม ความโปร่งใสในการ

ปฏิบตังิาน  
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการท่ีเป็นประโยชน์
กับการ มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่สูน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
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หนว่ยงานของรัฐ จะต้องจดัให้ม การเผยแพร่ข้อมลูท ่ส าคญัๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจดัองค์กร 

อ านาจหน้าท  ี ี่แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  
ดงันัน้ อบต.แมส่นูจงึได้ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการเผยแพร่ข้อมลูท ่ส าคญัๆ ของหน่วยงาน

ผ่านทาง ช่องทางท ่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารครอบคลมุทกุกลุ่มเป้าหมาย ได้แก ี่หน่วย

ประชาสมัพนัธ ี์ณ ท ่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสงัคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศพัท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทศัน ี์วิทย ีุส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

ทัง้น  ี ีเ้พ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบตัริาชการตามอ านาจ หน้าท ่และเข้าถึงข้อมลูตามภารกิจ

หลกัของอบต.แมส่นูได้ง่ายและสะดวกมากขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ม ชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของหนว่ยงานท ่หลากหลาย  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสารได้สะดวกมากย่ิงขึน้  

3.3 เพ่ือให้ม ชอ่งทางในการรับเร่ืองร้องเร ยนท ่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของหนว่ยงาน จ านวนไมน้่อยกวา่ 7 ช่องทาง  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
พืน้ท ่ทัง้ในและนอกเขตอบต.แมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
จดัให้ม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท ่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ี่ -

บอร์ดหน้าส านกังานอบต.แม่สนู บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของอบต.แม่สนูร้านค้าชุมชนตามชมุชน/หมู่บ้าน -

ประกาศเส ยงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเส ยง/หน่วยประชาสมัพนัธ์เคล่ือนท  ี ี่ศนูย์

ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ม เจ้าหน้าท ่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง  -

จดัสง่เอกสารเผยแพร่รายงานประจ าป  ี ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว หนงัสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท ่ม 

ข้อมลูผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รายการ TV รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ป งบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  
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ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานประชาสมัพนัธ์ ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
จ านวนชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของหน่วยงาน  

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ในภาวะสงัคมปัจจบุนั ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลย ตา่งๆ ก้าวหน้าไปมาก

เคร่ืองมือส่ือสาร อิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ท ่ทนัสมยั และม ประสิทธิภาพสงู การน าเอาเทคโนโลย ตา่งๆ เข้ามาใช้ใน

การด าเนินงานผา่นส่ือการ ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้

ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในชว่งระยะเวลา สัน้ๆ หรือชว่งระยะเวลาอนัจ ากดันัน้เป็นเร่ืองท ่ต้องปพืูน้ฐาน สร้าง

ความนา่เช่ือถือ และนา่สนใจให้กบักิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารสว่นต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพ

หรือเห็นความเก ่ยวโยงกนัของกิจกรรม/โครงการตา่งๆ ได้ชดัเจนถกูต้อง ฉะนัน้การสร้าง ความสมัพนัธ์กบั

ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและม สว่นร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารสว่นต าบล จงึจ าเป็นต้อง

พิจารณาในการ เลือกส่ือให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ๆ การใช้ส่ือเทคนิคและวิธ การเป็นอยา่งไรบ้าง ในแต่

ละขัน้ตอนท ่ตา่งกนัเป็นสิ่งส าคญั ทัง้น เ้พ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนบัสนนุ ซึง่จะม ผลตอ่

การพฒันาตามภารกิจ บทบาท หน้าท  ี ี่อยา่งโปร่งใส และยตุธิรรม  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดย

ผา่นทางส่ือประเภทตา่งๆ ได้แก่ ส่ือสิ่งพิมพ์, ส่ือวิทย,ุ โทรทศัน์, ส่ือ Social network ผา่นทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านกึให้เกิดการเร ยนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบตังิานขององค์การบริหาร
สว่นต าบลอยา่งถกูต้องและโปร่งใส  

3.3 เพ่ือสง่เสริมให้ประชาชนม สว่นร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารสว่นต าบล 

3.4 เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตน  

3.5 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน่ ให้เป็นท ่ทราบกนัอย่างแพร่หลาย  

3.6 เพ่ือความสมัพนัธ์ท ่ด และเช่ือมความสามคัค ระหวา่งองค์การบริหารสว่นต าบล ส่ือมวลชน
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และประชาชน  

4. เป้าหมาย  
เพ่ือผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ภารกิจของอบต.แมส่นูให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปอย่างกว้างขวาง  

4.1 จดัท าวารสารรายงานประจ าป  เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารสว่น

ต าบล 

4.2 จดัท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  

4.3 จดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์องค์การบริหารสว่นต าบล และคูมื่อการให้บริการประชาชน  

4.4 จดัท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารสว่นต าบล 

4.5 จดัท าภาพเคล่ือนไหว/ภาพยนตร์ 

4.6 จดัท าคูมื่อส าหรับประชาชน  

4.7 จดัแถลงขา่วส่ือมวลชน  

4.8 จดังานเล ย้งขอบคณุส่ือมวลชน  

4.9 จดัท าของท ่ระลกึ  

4.10 รถโฆษณาเคล่ือนท ่ 

4.11 ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

4.13 จดัท า spot  

4.14 เส ยงตามสาย  

4.15 อ่ืนๆ  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ในเขตอบต.แมส่นู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เสนออนมุตัโิครงการ  

6.2 ด าเนินการประชมุ 

6.3 มอบหมายงาน/จดัท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  

6.4 ผลิตส่ือประเภทตา่งๆ เพ่ือให้เกิดการเร ยนรู้อยา่งเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารสว่น
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ต าบล 

6.5 ตดิตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท  

 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานประชาสมัพนัธ์ ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
ใช้แบบสอบถามความพงึพอใจในการด าเนินงานของอบต.แมส่นู ซึง่ออกแบบโดยคณะกรรมการ

ตดิตามและ ประเมินผลแผนพฒันาอบต.แมส่นูเป็นตวัช ว้ดั โดยก าหนดตวัช ว้ดั ดงัน  ้
ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเองค์การบริหารสว่นต าบลและม ความพงึพอใจใน

ส่ือเอกสารในการประชาสมัพนัธ์ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 60  
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท ่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน ม นโยบายในการบรูณาการ

กระบวนการท างาน ร่วมกนัของทกุภาคสว่นท ่เก ่ยวข้องในการสง่เสริมสนบัสนนุให้ทกุหมูบ้่าน/ชมุชน ม 

กระบวนการจดัท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชมุชน เพ่ือพฒันาคณุภาพแผนชมุชน และสนบัสนนุให้หนว่ยงาน

ภาครัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน น าแผนชมุชนสูก่ารปฏิบตั ิ ซึง่เป็นกลไกส าคญัในการสง่เสริมการม ส่วน

ร่วมในการพฒันาชมุชนและท้องถ่ินของประชาชน อบต.แมส่นูได้ด าเนินการจดั โครงการประชมุประชาคม

แผนแมบ่ทชมุชน ประจ าป งบประมาณ 25xx เพ่ือน ามาบรรจไุว้ในแผนพฒันาส ่ป ของอบต.แมส่นู ประ
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จ าป  ี พ.ศ. 2561 - 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจไุว้ในร่างเทศบญัญตังิบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในป ถดัไปส านกัปลดั อบต.แมส่นูจงึได้จดัให้ม โครงการประชมุประชาคมแผนแมบ่ทชมุชน ประจ าป  

พ.ศ. 25xx ขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานท ่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจดัท าแผนชมุชนและ

วางแผนพฒันา ท้องถ่ิน  

3.2 เพ่ือระดมความคดิเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชมุชน  

3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชมุชน น ามาบรรจไุว้ในแผนพฒันาส ่ป ของอบต. 

3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท ่แท้จริงของประชาชน  

3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และสง่เสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบม สว่นร่วม  

3.6 เพ่ือให้ประชาชนม สว่นร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตการปฏิบตัริาชการของ
องค์กรปกครองสว่น ท้องถ่ิน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จดัเก็บข้อมลูพืน้ฐานชมุชน และจดัให้ม ประชมุเวท ประชาคม จ านวน 17 ชมุชน ในเขตองค์การ

บริหารสว่นต าบลแมส่นู ส าหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคดิเห็นให้ได้มาซึง่แผนงานของชมุชน เพ่ือน ามา
บรรจไุว้ในแผนพฒันาส ่ป ขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เสนอขออนมุตัโิครงการ  

6.2 ประสานชมุชนเพ่ือคดัเลือกผู้จดัเก็บข้อมลูพืน้ฐาน  

6.3 ประสานวิทยากร และหนว่ยงานท ่เก ่ยวข้อง  

6.4 จดัประชมุช แ้จงท าความเข้าใจ  

6.5 ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐาน, ตรวจสอบข้อมลู, ท าการบนัทึกและประมวลผลข้อมลู  

6.6 จดัประชมุผู้น าชมุชนและเวท ประชาคมตามตารางท ่ก าหนด  
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6.7 จดัประชมุเพ่ือพิจารณาร่างแผนชมุชน  

6.8 จดัท าแผนชมุชนเพ่ือส่งให้งานนโยบายและแผน ส านกัปลดั และหน่วยงานท ่เก ่ยวข้อง  

6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
จดัเวท ประชมุประชาคมชมุชน และจดัให้ม การพิจารณาร่างแผนชมุชน จ านวน 17 ชมุชน ระหวา่ง

เดือนม นาคม – เมษายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานนโยบายและแผน ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
10.1 ม ข้อมลูพืน้ฐานชมุชนท ่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพฒันาชมุชนและพฒันาท้องถ่ิน  

10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท ่แท้จริงของประชาชนในแตล่ะชมุชน  

10.3 ได้แผนงานโครงการของชมุชน เพ่ือน ามาบรรจไุว้ในแผนพฒันาส ่ป องค์การบริหารสว่นต าบล 

10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกนัแก้ไขปัญหาของชมุชน  

10.5 ประชาชนได้เข้ามาม สว่นร่วมในการตดัสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

10.6 ประชาชนได้ม สว่นร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตการปฏิบตัริาชการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน  

 
1. ช่ือโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
อบต.แมส่นู เป็นหนว่ยงานภาครัฐท ่เน้นการให้บริการประชาชน และม เป้าหมายให้ม การบริการประชาชน

ในด้าน ตา่งๆ ท ่อยู่ในอ านาจหน้าท ่ด้วยความรวดเร็ว ม ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนผู้ รับบริการ

โดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศนูย์กลางท ่จะได้รับการบริการอยา่งสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน

เป็นส าคญั  
ดงันัน้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน อบต.แม่สนูจึงม การจดัตัง้ศนูย์รับเร่ืองราวราวร้องทกุข์เพ่ือไว้ส าหรับ
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รับเร่ืองร้องเร ยน/ร้องทกุข์จากประชาชนท ่ได้รับความเดือดร้อนตา่งๆ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ท  ี ี่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อยา่ง

ถกูต้องหรือน ามาเป็น ข้อมลูในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาตอ่ไป  

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท ่มาตดิตอ่ราชการ ณ ส านกังานอบต.แม่สนู  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัด ระหว่างบลุากรของอบต.กบัประชาชนในพืน้ท ่ 

4. เป้าหมาย  
ให้บริการรับเร่ืองร้องเร ยน/ร้องทกุข์จากประชาชนในพืน้ท ่ท ่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้ม สว่น

ได้เส ยท ่เก ่ยวข้อง โดยการปฏิบตัริาชการต้องสามารถให้บริการได้อยา่งม คณุภาพ สามารถด าเนินการแล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาท  ี ี่ก าหนด สร้างความเช่ือมัน่ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวงั/ความ

ต้องการของประชาชนผู้ รับบริการ และผู้ม สว่น ได้สว่นเส ยท ่ม ความหลากหลายและม ความแตกตา่งกนัได้

อยา่งเหมาะสมและม การจดัเตร ยมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ท ่อาจจะเกิดขึน้

ตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้เจ้าหน้าท ่ผู้ รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเร ยน/ร้องทกุข ี์ 

5.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเร ยน  

5.3 น าเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสัง่การเจ้าหน้าท ่ผู้ เก ่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งดว่น  

5.4 แจ้งผลการปฏิบตังิานให้ผู้ ร้องทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บริการในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ี์– วนัศกุร ี์ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ชอ่งทางร้องทกุข์/ ร้องเร ยน ดงัน  ้

6.1 ส านกังานอบต.แมส่นู  

6.2 ทางโทรศพัท์หมายเลข 053-346333 ทางโทรสารหมายเลข 053-346900  

6.3 ทางเว็บไซต์  

6.4 ทางไปรษณ ย ี์ 

7. งบประมาณด าเนินการ  
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10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

9. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
9.1 ม สถิตจิ านวนเร่ืองร้องทกุข์/ร้องเร ยน ประจ าสปัดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้ม 

สว่นร่วมในการ สอดส่องดแูลสงัคมและการอยูร่่วมกนั แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนม สว่นร่วม

ในการด าเนินงานของอบต.แมส่นู  

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเร่ืองท ่ประชาชนร้องเร ยน/ร้องทกุข ี์ 

9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ ร้องเร ยนทราบภายใน 15 วนั  
 
 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
1. ช่ือโครงการ: มาตรการก าหนดขัน้ตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ศนูย์บริการสาธารณสุขอบต.แม่สูนเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชน

แบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเน่ือง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทัง้ในด้านการ

รักษาพยาบาลและการสง่เสริมสขุภาพ และการป้องกนัโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการท ่ม มาตรฐาน

อยา่งเทา่เท ยมกนั ทัว่ถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนญูของประเทศไทย  
การแสดงความคดิเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึง่ในการน ามาพฒันาปรับปรุงบริการให้ด ยิ่งขึน้ 

รวมทัง้เป็นชอ่งทาง ท ่เปิดให้ประชาชนได้ม สว่นร่วม และได้รับบริการท ่ม ความเทา่เท ยมและโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นชอ่งทางในการรับเร่ืองร้องเร ยน หรือรับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขัน้ตอน และกระบวนการในการร้องเร ยน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ม ชอ่งทางและก าหนดขัน้ตอนกระบวนการในการร้องเร ยน  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  
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6. วิธีด าเนินการ  
จดัท าขัน้ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเร่ืองร้องเร ยนจากประชาชน ได้แก ี่กล่องรับความ

คิดเห็นติดตัง้ไว้ ณ บริเวณจดุให้บริการผู้ ป่วย ศนูย์บริการสาธารณสขุอบต.แม่สนู ผ่านเว็บไซต์อบต.แม่สนู 

ผา่น facebook ศนูย์บริการสาธารณสขุ กองการแพทย์ อบต.แมส่นู  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลุาคม 2560 – กนัยายน 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
ประชาชนได้รับทราบขัน้ตอน กระบวนการ และแสดงความคดิเห็นผ่านช่องทางในการรับเร่ือง

ร้องเร ยน  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบต.พบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

อบต.แมส่นูเป็นหนว่ยงานภาครัฐท ่เน้นการให้บริการประชาชน และม เป้าหมายให้ม การบริการ

ประชาชนในด้าน ตา่งๆ ท ่อยู่ในอ านาจหน้าท ่ด้วยความรวดเร็ว ม ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ประชาชน

ผู้ รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศนูย์กลางท ่จะได้รับการบริการอยา่งสะดวกรวดเร็วและลดภาระ

ของประชาชนเป็นส าคญั  

 
 
ดงันัน้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 

จงึได้จดัท า โครงการอบต.แมส่นูพบประชาชน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนวา่

ต้องการให้อบต.ด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านตา่งๆ ซึง่อยูใ่นอ านาจหน้าท  ี ี่

อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกบัองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟร แก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้อง

คดิว่าบริการก็ให้คิดในอตัราถกูท ่สดุ เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยท ่สดุ ร่วมกบัการประชมุเวท ประชาคมท า

แผนพฒันาชมุชน  



110 

 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไมต้่องเดินทางมารับบริการ ณ ส านกังานองค์การ

บริหารสว่นต าบล ซึง่อาจเส ยคา่ใช้จา่ย หรือเส ยเวลาเพิ่มขึน้  

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ท  ี ี่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อยา่ง
ถกูต้องหรือน ามาเป็น ข้อมลูในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาตอ่ไป  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัด ระหว่างบคุลากรของอบต. กบัประชาชนในพืน้ท ่ 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าท ่ของทกุส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน

หมนุเว ยนชมุชนตา่งๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทัง้หมด ร่วมกบัการประชมุเวท ประชาคมท าแผนพฒันา

ชมุชน  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ก าหนดให้ออกอบต.เคล่ือนท ่ร่วมกบัการประชมุเวท ประชาคมท าแผนพฒันาชมุชน ในเขตอบต.แมส่นู 

โดย แบง่เป็นแตล่ะเขตตามเขตเลือกตัง้  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1  จดัท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนมุตั ีิ 

6.2  จดัหางบประมาณเพ่ือสนบัสนนุโครงการให้บรรลผุลตามเป้าหมาย  

6.3 ประสานงานกบัทกุกองทกุฝ่าย เพ่ือคดัเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท ่ท ่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในองค์การบริหารสว่นต าบลทัง้หมด  

6.4  ก าหนดสถานท  ี ี่วนั เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท  ี ี่(การประชาคมท า 

แผนพฒันาชมุชน ) 

6.5  ประสานงานกบัทกุส่วนงาน  

6.6 ประสานงานกบัทกุกองทกุฝ่าย เพ่ือคดัเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท ่ท ่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชน ทัง้ 17 ชมุชน  

6.7 ก าหนดสถานท ่ วนั เวลา ในการออกให้บริการเคล่ือนท ่ (ร่วมกบักองสวสัดกิารสงัคมในการ

ประชาคมท า แผนพฒันาชมุชน)  

6.8  ประสานงานกบัทกุส่วนการงาน  

6.9  ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเส ยงตามสาย และรถประชาสมัพนัธ์
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เคล่ือนท  ี ี่ 

6.10 กิจกรรมงานในหน้าท ่ออกบริการประชาชน  

6.11 ประเมินผลการปฏิบตังิาน  

8. งบประมาณด าเนินการ  
30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 ม สถิตจิ านวนประชาชนทกุชมุชนท ่อยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบล ซึง่ได้เข้าร่วมโครงการฯ 

ได้รับบริการท ่สะดวก รวดเร็ว ประหยดั พร้อมทัง้ได้รับทราบนโยบายตา่งๆ ของอบต.แมส่นูอยา่งทัว่ถึง  

10.2 ประชาชนทกุชมุชนท ่อยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบล ม โอกาสได้แสดงความคดิเห็นโดยม 
เจ้าหน้าท ่ขององค์การบริหารสว่นต าบล ร่วมรับฟัง ทัง้ในเร่ืองการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบล 

และความต้องการด้านสาธารณปูโภคของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ก าหนดออกให้อบต.เคล่ือนท ่ร่วมกบัการประชมุเวท ประชาคมท าแผนพฒันาชมุชน ในเดือนม นาคม 

2561 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์์ได้ทราบ

ถงึการ ได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์์ 
1. ช่ือโครงการ: มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม อบต.แมส่นู เป็นสว่นงานท ่ม อ านาจหน้าท ่โดยตรงในการดแูลด้าน

การสาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ซึง่มุง่เน้น

การบริการให้ประชาชนอยูใ่น สภาพสิ่งแวดล้อมท ่ด เอือ้ตอ่การด ารงช วิตได้อยา่งปกติสขุ ดงันัน้ เม่ือม กรณ การ

แจ้งเร่ืองราวหรือร้องทกุข์อนัม ลกัษณะท  ี ี่เก ่ยวข้องกบัสภาพสิ่งแวดล้อมท ่ม เหตเุดือดร้อนร าคาญ เชน่ กลิ่น

เหม็น เส ยงดงั กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมจงึม หน้าท ่เร่ง ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตเุดือดร้อน

ร าคาญนัน้เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ท ่เก ่ยวกบัเหตเุดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบญัญตัิการ สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูต้องรวดเร็ว  

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมท ่ด เสมอ  

3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท  ี ี่ 

4. เป้าหมาย  
รับแจ้งเร่ืองร้องเร ยน/ร้องทกุข์เก ่ยวกบัเหตเุดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพืน้ท ่อบต.แมส่นู  

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้เจ้าหน้าท ่ผู้ รับผิดชอบด าเนินการเก ่ยวกบัเหตเุดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าท ่

ภายในกอง สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม)  

5.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตเุดือดร้อนร าคาญ  

5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเร่ืองผา่นศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์อบต.แมส่นู  

5.4 ด าเนินการออกตรวจพืน้ท ่เร่ืองร้องเร ยน/ร้องทกุข ี์และน าเร่ืองเสนอตอ่คณะผู้บริหารพิจารณา
สัง่การเจ้าหน้าท  ี ี่ผู้ เก ่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งดว่น  

5.5 แจ้งผลการปฏิบตังิานให้ผู้ ร้องทราบ 15 วนั นบัแตว่นัรับแจ้ง  

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ให้บริการในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ี์– วนัศกุร ี์ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทกุข์/ ร้องเร ยน ได้แก่ 1) ไปรษณ ย ี์2) โทรศพัท ี์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม อบต.แมส่นู  

9. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
9.1 ม สถิติจ านวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเร ยนเหตเุดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า

ประชาชนได้ม ส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้

ประชาชนม สว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลการ ด าเนินงานของอบต.แมส่นู  
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9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตเุดือดร้อนร าคาญตามเร่ืองท ่ประชาชนแจ้งเหตหุรือ
ร้องเร ยน/ร้องทกุข ี์ 

9.3 ออกตรวจพืน้ท ่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ ร้องเร ยนทราบภายใน 15 วนั  
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การแตง่ตัง้เจ้าหน้าท ่ในการรับเร่ืองร้องเร ยน ร้องทกุข ี์เป็นสิ่งส าคญัเพราะการปฏิบตัหิน้าท ่ราชการ

ทกุครัง้จะต้องม การตรวจสอบ กลัน่กรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้รับทราบ

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท ่ถกูต้อง และต้อง เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย เม่ือด าเนินการตามขัน้ตอนเร่ืองการร้องเร ยน

ร้องทกุข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ ร้องรับทราบโดยเร็วไมเ่กิน 15 วนั  

3. วัตถุประสงค ์์ 
3.1 เพ่ือปฏิบตัิตามระเบ ยบ กฎหมายท ่เก ่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทจุริต  

3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบตัิหน้าท ่ราชการอย่างถกูต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบตั ิ

3.3 เพ่ือให้ผู้ ร้องได้รับทราบขัน้ตอนของการด าเนินการเร่ืองร้องเร ยนร้องทกุข์และสง่เสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการด าเนินการ  
ผู้ ร้องเร ยนร้องทกุข์ทกุราย  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีการด าเนินการ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ ร้องโดยเร็วไมเ่กิน 15 วนัท าการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ป งบประมาณ 2561 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

9. งบประมาณด าเนินการ  
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ไมใ่ช้งบประมาณ  

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
10.1 การปฏิบตัหิน้าท ่ราชการถกูต้องตามระเบ ยบ กฎหมาย เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย  

10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบตังิานด้านการร้องเร ยนร้องทกุข ี์ 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

1. ช่ือโครงการ: มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.แม่สูน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจดัท าแผนพฒันา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้ม องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจดัท า

แผนพฒันาขององค์กร ปกครองสว่นท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  
ดงันัน้ เพ่ือให้อบต.แมส่นูในฐานะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรูปแบบอบต. ม องค์กรในการจดัท า

แผนพฒันาตาม ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 อบต.แมส่นู โดยกอง วิชาการและแผนงาน จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท า

แผนพฒันาอบต.แมส่นูขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสง่เสริมให้บคุลากรของอบต. และตวัแทนประชาชนจากทกุภาคสว่นได้ม ส่วนร่วมและแสดงความ

คดิเห็นในการ จดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาอบต.แมส่นูและแผนพฒันาส ่ป อบต.แมส่นูให้สอดคล้อง

กบัประเดน็หลกัการพฒันาท  ี ี่ประชาคมองค์การบริหารสว่นต าบล และคณะกรรมการพฒันาอบต.แมส่นู

ก าหนดด้วยความถกูต้อง โปร่งใส และสจุริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาอบต.แมส่นู จ านวน 17 คน  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
อบต.แมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จดัประชมุคณะกรรมการชมุชน เพ่ือคดัเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารสว่นต าบล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาอบต.แม่สูนบางต าแหน่งในปัจจุบนัจะครบวาระการ

ด ารงต าแหนง่ 2 ป  ตามท ่ระเบ ยบฯ ก าหนด ในวนัท  ี ี่16 กนัยายน 25xx อบต.จึงต้องด าเนินการคดัเลือก
บุคคลในต าแหน่งดงักล่าวมาด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาอบต.แม่สูนแทน

กรรมการฯ ท ่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 25xx เพ่ือให้เป็นไปตามระเบ ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร

จดัท าแผนพฒันา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ท ่ก าหนด  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนโยบายและแผน ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
อบต.แมส่นูม คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาอบต.แมส่นูเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่าง

หรือจดัท าร่าง แผนยทุธศาสตร์การพฒันาอบต.แมส่นูและร่างแผนพฒันาส ่ป อบต.แมส่นูเพ่ือใช้เป็น

แผนพฒันาในการพฒันาอบต.แมส่นูความ ต้องการของประชาคมและชมุชนในเขตอบต.แมส่นู ด้วยความ

ถกูต้อง โปร่งใส สจุริต และให้ความส าคญัในการตอ่ต้านการ ทจุริต  

 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 2561 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กฎหมายท ่เก ่ยวข้องกบัการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็นกฎหมายท ่คอ่นข้าง

ใหมแ่ละม จ านวน หลายฉบบัด้วยกนั ท าให้ประชาชนยงัไมอ่าจได้รับทราบถึงความส าคญัของการกระจาย

อ านาจและการม สว่นร่วมของประชาชน ตอ่การกระจายอ านาจ องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูจงึได้จดัท า

โครงการ อบต.สญัจร ประชมุประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ต าบลประจ าป  2561 ขึน้ เพ่ือให้ประชาชนม 
ความรู้ความเข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการกระจายอ านาจการม  ี สว่นร่วมของประชาชนตอ่การ

พฒันาท้องถ่ินตนเอง  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัการม ส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
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เผยแพร่ความรู้ ให้กบัประชาชนถึงการม ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการด าเนินงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 

2560 อ กทางหนึง่ด้วย  

4. เป้าหมาย  
ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ น าชุมชนแพทย์

ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาช พต่างๆ ตลอดจน

ประชาชนทัว่ไป จ านวนไมน้่อยกวา่ 600 คน  

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 ตดิตอ่ ประสานงานกบัเจ้าของสถานท ่ 

5.2 แตง่ตัง้คณะท างาน  

5.3 วางแผนก าหนด วนั เวลา สถานท ่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  

5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนมุตังิบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

5.5 ด าเนินโครงการตามวนั เวลา ท ่ก าหนด  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4 ป  (ป งบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณ  
40,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

9. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
ผู้ เข้าร่วมประชมุประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการม สว่นร่วม ตระหนกัถึงความส าคญั

ของการกระจาย อ านาจและเป็นการสร้างทศันคตทิ ่ด ระหวา่งประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถ่ิน  

 
1. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพฒันาและสร้างการเร ยนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดบัการม ส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาท้องถ่ินเป็น
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ส าคญั จึงควรให้คณะกรรมการชมุชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชมุชน สร้างแผนชมุชนขึน้มาด้วยตนเอง ดงั

ความหมายของ แผนแม่บทชมชุนท ่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจดัการเอง 

ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชมุชนเปล ่ยนแนวคิด

วฒันธรรมดัง้เดมิ และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให ี ช้มุชนได้รับการเร ยนรู้ รู้จกัชมุชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากร

และศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทกุภาค

สว่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลงัส าคญัในการแก้ไขปัญหาท ่ตอบ มนองความต้องการของชมุชน ในปัจจบุนัและ

ป้องกนัปัญหาท ่จะเกิดขึน้ในอนาคตได ี ้

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้คนในชมุชนได้แลกเปล ่ยนเร ยนรู้ร่วมกนัได้เห็นข้อเดน่ ข้อด  โอกาสและข้อจ ากดัของชมุชนใน

การพฒันาอยา่งม  ี เป้าหมายม ช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชมุชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลมุ

สามารถก าหนดกิจกรรมท ่ตอบสนองความ ต้องการของชมุชนได้คดิเป็นและกล้าท ่จะตดัสินใจด้วยตนเองได ี้ 

4. เป้าหมาย  
ทกุหมูบ้่านในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 ประชมุผู้บริหาร ก านนัผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท ่ท ่เก ่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

5.2 ประชาสมัพนัธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพืน้ท ่ โดยใช้หอกระจายขา่วและเส ยง
ตามสายในหมูบ้่าน  

5.3 ด าเนินการจดัท าแผนชมุชนของทกุหมูบ้่านตามก าหนดการ  

5.4 สง่แผนชมุชนให้หนว่ยงานท ่เก ่ยวข้อง  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4 ป  (ป งบประมาณ 2561- 2564)  

7. งบประมาณด าเนินการ  
40,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

9. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
ชมุชนสามารถวางแผนจดัการกบัทรัพยากรหรือทนุในชุมชน ทัง้ทนุบคุคลและทนุสงัคมท ่ม อยูไ่ด้อยา่ง
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เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพชมุชนคนในชมุชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งทัว่ถึงและเทา่เท ยมความ

ร่วมมือกนัของคนในชมุชนจะ ก่อให้เกิดทศันคตทิ ่ด  เอือ้อาทรตอ่กนัได้ รวมทัง้ปลกูฝังทศันคต ิ คา่นิยมท ่ด 

ให้กบัลกูหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือ พฒันาชมุชนท้องถ่ินของตนเองได ี ้
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสด ์ุ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท ่องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูได้ด าเนินการตามข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าป ใน

ด้านการจดัซือ้จดัจ้าง ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในรอบป งบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 

(ประชาคม) ให้ม สว่นร่วมอย่างแข็งขนักบั มาตรการการป้องกนัการทจุริตในองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธ ผ่านการประชาคม) ในการม สว่นร่วมกบัองค์การบริหารสว่น

ต าบลแมส่นู อย่างแข็งขนัส าหรับการท างานขององค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูได้ม กฎหมาย ระเบ ยบ 

ข้อบงัคบั ก าหนดให้ภาคประชาชนและ สง่เสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธ ผา่นการประชาคม) ให้ม สว่นร่วม

อยา่งแข็งขนั กบัมาตรการการป้องกนัการทจุริตใน องค์การบริหารส่วนต าบลนัน่คือได้ท าหน้าท ่อยา่งถกูต้อง  

4. เป้าหมาย  
ตวัแทนประชาคมหมูบ้่านทัง้ 17 หมูบ้่าน  

5. วิธีการด าเนินการ  
5.1 สง่เสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผา่นการประชาคม) ให้ม สว่นร่วมกบัองค์การบริหารสว่นต าบล

แมส่นูอยา่งแข็งขนั ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นูได้ม กฎหมายระเบ ยบ ข้อบงัคบั 

ก าหนดให้ภาคประชาสงัคม (ตวัแทน ประชาคม) ต้องไปม สว่นเก ่ยวข้องกบัองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นูใน

หลายๆ สว่น เช่น ให้ตวัแทนประชาคมม สว่นร่วมเป็น กรรมการตามระเบ ยบฯ ว่าด้วยการพสัด ุ เชน่ เป็น

กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพสัดเุป็น

กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

5.2 ม การฝึกอบรมตวัแทนประชาคมให้ม ความรู้ความเข้าใจเร่ืองระเบ ยบฯวา่ด้วยการพสัด ุเพ่ือ
เร ยนรู้ท าความเข้าใจ ระเบ ยบตา่งๆ จะได้ปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้อง  

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ด าเนินการทกุป งบประมาณ  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

9. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
9.1 ภาคประชาชนม สว่นร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร

สว่นต าบลแมส่นู  

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนกัถึงสิทธิ หน้าท ่และบทบาทในการม ส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง  
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3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัตงิาน  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของอบต.แม่สูน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้องค์การบริหารสว่นต าบลในฐานะองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินต้องด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบตัริาชการ ซึง่เป็นกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิบตัริาชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวา่สมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย หรือไม ่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบตัิ

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลท ่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข สง่เสริม 

พฒันา ขยายหรือยตุิการด าเนินภารกิจตา่งๆ ของอบต.ตอ่ไป  
ดงันัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหง่พระราชกฤษฎ กาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์

และวิธ การ บริหารกิจการบ้านเมืองท ่ด  ี พ.ศ. 2546 ประกอบกบัแนวทางปฏิบตัติามหนงัสือจงัหวดัxxx 

ท  ี ี่มท xxx/xxx ลงวนัท  ี ี่xx เดือน xxx 25xx อบต.แมส่นูจงึได้จดัท าโครงการการปฏิบตัิ

ราชการของอบต.แมส่นู ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25xx  
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบตัริาชการของอบต.แมส่นูม การขบัเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่จะ

สง่เสริมให้องค์การบริหารสว่นต าบล ม มาตรฐานในการปฏิบตัริาชการ ลดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน และการ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้

วิธ การบริหารกิจการบ้านเมืองท ่ด  และให้ค านงึถึงการม สว่นร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการ

ประเมินผลการปฏิบตังิาน และการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธ การท  ี ี่

กฎหมายก าหนด  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการได้อยา่งถกูต้องตามมาตรฐานการปฏิบตัริาชการ  

3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการม สว่นร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของ
อบต.แมส่นูและ เป็นการเฝ้าระวงัการทจุริตในการบริหารจดัการตามภารกิจของอบต.แมส่นู  

3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินอบต.แมส่นู  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะท างานและเจ้าหน้าท ่ผู้ รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการของอบต.แมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  
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6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประสานกบัสว่นราชการและหนว่ยงานท ่เก ่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมลู  

6.2 จดัท าโครงการและขออนมุตัิโครงการ  

6.3 จดัท าประกาศประชาสมัพนัธ์การด าเนินโครงการ  

6.4 จดัท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท ่ผู้ รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบตัิราชการของ อบต.แม่สูน (ตามหนงัสือสัง่การ ท ่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท ่ 11 ก.พ. 

2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  

1) ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของอบต.แมส่นูตามหลกัเกณฑ์และวิธ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท ่ด  
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2) ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของอบต.แม่สนูป ละ 2 ครัง้เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผล
การ ประเมินให้อบต.แม่สนูทราบ เพ่ือน าผลท ่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 

พฒันา ขยายหรือยตุกิาร ด าเนินภารกิจตา่งๆ ของอบต.แมส่นู  

3) จดัท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิราชการของอบต.แม่
สนู ส าหรับผลการปฏิบตัริาชการประจ าป  

4) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท ่อบต.แมส่นูมอบหมาย  

6.5 ประชมุคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท ่ผู้ รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ  

6.6 การจดัท าแผนการด าเนินงาน  

6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  

6.8 จดัท าแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการปฏิบตัริาชการของหน่วยงานตา่งๆของอบต.แมส่นู
พร้อมตวัช ว้ดั  

6.9 การตดิตามและประเมินผล  

6.10 การจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการ แก้ไขตอ่ไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป  (ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดัอบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
ผลการปฏิบตัริาชการขององค์การบริหารสว่นต าบลด ขึน้เม่ือเปร ยบเท ยบกบัป ท ่ผา่นมา  

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธ การบริหารกิจการบ้านเมืองท ่ด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึง่สอดคล้องกบั



124 

 

 

หมวด 5 และ หมวด 7 แหง่พระราชกฤษฎ กาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธ การบริหารกิจการบ้านเมืองท ่ด  พ.ศ. 

2546  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ  

2. การบริหารราชการอยา่งม ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ  

3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

4. การประเมินผลการปฏิบตัริาชการ  
ดงันัน้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนูให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามาม สว่นร่วมกบัประชาชน/ต าบล/ชมุชน/หมู่บ้าน 

และเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางและ วิธ การบริหารกิจการบ้านเมืองท ่ด ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่

สอดคล้องกบัหมวด 5 และหมวด 7 แหง่พระราชกฤษฎ กา วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธ การบริหารกิจการ

บ้านเมืองท ่ด  พ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารสว่นต าบล ให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบไดเสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  

3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาม สว่นร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารสว่น ต าบลแมส่นู  

4. เป้าหมาย  
ผู้แทนชมุชน ผู้แทนสภาท้องถ่ิน ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้แทนพนกังานสว่นต าบล 

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการโครงการ  
6.1 จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ  

6.2 ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นูตามหลกัเกณฑ์และวิธ การ
บริหารกิจการ บ้านเมืองท ่ด  

6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลกัเกณฑ์ฯ ก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ป  (ป งบประมาณ 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร

สว่นต าบลแมส่นู หรือ โครงการท ่ม ผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล

แมส่นูม ความโปร่งใส ตรวจสอบได ี ้
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มิตทิี่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

1. ช่ือโครงการ: โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคญัท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของอบต.แม่สูนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ยงัช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลด

ความเสียหายท่ีอาจ เกิดขึน้ ซึ่งการตรวจสอบภายในนัน้ยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ี แทรกอยู่ในการ

ปฏิบตัิงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขัน้ตอนท่ีถกูต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีก าหนด โดย

ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถ

บรรลวุตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานอีกทัง้ยงัเป็นแนวทางการปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี

ชดัเจน ดงันัน้ การจดัท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกบัม ีีระเบียบ ข้อบงัคบั ตลอดจน

กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของอบต.แม่สูนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตาม

วตัถปุระสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจดัวางระบบการควบคมุภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคมุภายใน พ.ศ. 

2544 
3.2 เพ่ือพิสจูน์ความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขตา่งๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ 
มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด  

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจวา่เพียงพอ และเหมาะสม  

3.5 เพ่ือเป็นหลกัประกนัการใช้และระวงัทรัพย์สินตา่งๆ ของสว่นราชการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนกังานอบต.ทกุหน่วยงาน พนกังานครู และเจ้าหน้าท่ีศนูย์พฒันาเดก็เล็ก ของอบต.แมส่นู  
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5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
สว่นราชการทกุหน่วยงาน โรงเรียนในสงักดัอบต. และศนูย์พฒันาเดก็เล็กของอบต.แม่สนู  

6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 จดัท าแผนปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน  

6.2 ตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขตา่งๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ท่ียอมรับ โดยทัว่ไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและ ความส าคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทัง้วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบตังิานของหนว่ยรับตรวจ  

6.3 ตรวจสอบการปฏิบตัิงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพสัดแุละทรัพย์สิน รวมทัง้
การบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

ค าสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ

ใช้ทรัพยากรทกุประเภท วา่เป็นไปโดยม ีีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั  

6.4 สอบทานระบบการปฏิบตังิานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ท่ีทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สามารถน าไปสู่การปฏิบตังิานท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์และสอดคล้องกบันโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิาร อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
10.1 บคุลากรมีความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงานมาก

ขึน้  

10.2 ความเส่ียงในการเบิกจา่ยเงินลดน้อยลง  

10.3 การใช้ทรัพยากรของส านกั/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อยา่งคุ้มคา่ ประหยดั  

10.4 ลกูหนีภ้าษีโรงเรือนและท่ีดนิค้างช าระลดน้อยลง  
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ ก ากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ ภายในเก้าสิบวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ  
ดงันัน้ เพ่ือให้การปฏิบตัิถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด อบต.แม่สูนจึงได้มีการจดัท าและ

รายงานการ ควบคมุภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิก าหนด เป็นประจ าทกุปี 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัองค์กรของอบต.แมส่นู  

3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคมุภายในให้นายก อบต.ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ 

ก าหนด 

3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในตอ่ผู้ก ากบัดแูลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดนิ ตามก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สว่นราชการทกุหน่วยงานของอบต.แมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
สว่นราชการทกุหน่วยงานของอบต.แมส่นู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัองค์กร  

6.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัหนว่ยงานยอ่ย  

6.3 ผู้บริหารมีหนงัสือแจ้งให้ทกุสว่นราชการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายใน  

6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดบัหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคมุภายในตามแบบ ปย.2  

6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดบัองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ

จดัท ารายงานการ ควบคมุภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดบัองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจดัส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากบัดแูลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผน่ดนิ  
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานการเจ้าหน้าท่ี ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตังิานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกนัและลดความเส่ียงตอ่การปฏิบตังิาน  

10.3 เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กรและประชาชนโดยรวม 

  
4.1.2 มีการตดิตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ

ปรับปรุง หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
1. ช่ือโครงการ: กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ระบบการควบคมุภายในเป็นกลไกท่ีส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐ หรือเอกชนทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคมุภายในจะช่วยควบคมุหรือลดความเส่ียงของ

หน่วยงานให้อยู่ในระดบั ท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประ

สงค ี์ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคมุภายในตามท่ีกระทรวงการคลัง

ประกาศให้ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป ซึง่อาจอยูใ่นรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนงัสือสัง่การ และหนงัสือตอบข้อ

หารือตา่งๆ โดยสว่นใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคมุด้านการเงินและบญัชีและการปฏิบตัิให้ถกูต้องตามระเบียบหรือ

กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว ีซ้ึ่งไม่ครอบคลมุถึงการจดัการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบญัชี

ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม

ภายในท่ีด ีีควรเป็นระบบการควบคมุท่ีครอบคลมุงานทกุด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ 

หน่วยงานนัน้ๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุม

ภายในของรัฐยงัไม ี่ครอบคลุมทกุระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและ
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การด าเนินงานไมส่มัฤทธ์ิผล ทัง้นี ้สาเหตสุว่นหนึง่อาจเกิดจากการก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงาน

ไมเ่หมาะสม การมอบหมายการปฏิบตังิานทัง้ กระบวนการให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคมุสอบ

ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการ

ควบคมุภายในของหนว่ยงานท่ีก าหนดขึน้ และพฒันาให้ระบบการควบคมุ ภายในดงักลา่วทนัสมยัอยูเ่สมอ  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ

ควบคมุภายใน ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม

การตดิตามประเมินผลการ ควบคมุภายในขององค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยดั และคุ้มค่า โดยลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีซ า้ซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย

ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขึน้  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได ีส้ร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบตังิาน และบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบตัิตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบงัคบั
ตา่งๆ ของหนว่ยงานอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  

4. เป้าหมาย  
เพ่ือให้การควบคมุภายในขององค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กบัการ ปฏิบตังิานในหนว่ยงาน อีกทัง้ยงัเป็นการควบคมุหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ

ได ีซ้ึง่จะท าให้การปฏิบตังิานและการจดังานของหนว่ยงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 แต่งตัง้คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดนิวา่ด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพฒันาระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบตัิ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สนูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมลู  
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5.4 รายงานผลการปฏิบตังิาน ความคดิเห็นและอปุสรรคตา่งๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ทกุกอง/ส านกั ขององค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1  การด าเนินงานของหนว่ยงานบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

9.2  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั และคุ้มคา่  

9.3 มีข้อมลูและรายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจ  

9.4  การปฏิบตัใินหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีระบบและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ี
วางไว้ 

9.5 เป็นเคร่ืองมือชว่ยผู้บริหารในการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานดีอย่างดีย่ิง  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ ์์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา  

10.2 กิจกรรมการควบคมุภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  

10.3 ร้อยละของหนว่ยงานรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในครบทกุงาน  

10.4 มีการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุภายใน  

10.5 ระดบัความพงึพอใจของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการจดัท ารายงานการประเมินผลการ

ควบคมุภายใน (ร้อยละ 80 ในระดบัมาก)  

 
1. ช่ือโครงการ: มาตรการตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายในอบต.แม่สูน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดให ีอ้บต.แม่สนูในฐานะหน่วยรับตรวจจดัวางระบบควบคมุภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคมุภายใน

เป็นแนวทางหรือเคร่ืองมือใน การบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการตา่งๆ ของ

หน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ ก ากับดแูล

อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเก้าสิบวนันบัจากวนัสิน้ ปีงบประมาณ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจ

อย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรล ีุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดแูลรักษาทรัพย์สิน การ

ป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการร่ัวไหล การสิน้เปลือง หรือการทจุริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความ

เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมติคณะรัฐมนตรี การ

ด าเนินการจดัวางระบบควบคมุภายใน เพ่ือน าความเส่ียงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ และให้สามารถ

บรรลตุาม วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน จงึได้ก าหนดมาตรการการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป

ด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การ

สิน้เปลือง หรือการทจุริตในหนว่ยรับตรวจ  

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียง
ระบบควบคมุ ภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ

ดแูลภายในเวลาท่ีก าหนด  

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคมุภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทกุสว่นราชการของอบต.แมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

 
 

6. วิธีด าเนินการ  
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6.1 ประธานคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในอบต.แมส่นู (ระดบัองค์กร) จดัสง่

รายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทกุสว่นราชการไปด าเนินการบริหารจดัการ

ความเส่ียงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการตดิตามผลระหว่างปี 

6.2 หวัหน้าสว่นราชการของอบต.แมส่นูน าแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) ไป

ด าเนินการบริหาร จดัการความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินการตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุ ภายในของสว่นราชการ (ระดบัสว่นยอ่ย)  

6.3 หัวหน้าส่วนราชการของอบต.แม่สูนรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอปุสรรคตอ่ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน

อบต.แมส่นู  

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในอบต.แม่สนูประชมุพิจารณาและประเมินผล
การควบคุม และบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม ี่หรือจะต้อง

ด าเนินการบริหารจดัการความเส่ียง ตอ่ไป  

6.5 รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดนิ ผู้ก ากบัดแูลอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ภายในเก้าสิบวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานการเจ้าหน้าท่ี ส านกัปลดั 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 สว่นราชการท่ีรับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในไปด าเนินการบริหารจดัการ

ความเส่ียง  

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  

10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิผู้
ก ากบัดแูลภายใน เวลาท่ีก าหนด  
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ

การบรรจุ แต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตัง้ การโอน ย้าย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคญัหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง

มกัจะก าหนด หน้าท่ีของงานเป็นเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบงัคบัท่ีปฏิบตัิงาน

ในองค์กรหรือหนว่ยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบตังิานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมัน่ในหลกัคุณธรรมในเร่ือง

การบรรจ ีุแตง่ตัง้ การโอน ย้าย การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขัน้เงินเดือน โดยถือปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนงัสือสัง่การโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูเป็นไปอย่างโปร่งใส 

และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วม การตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงานบคุคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม  

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงานบคุคลเก่ียวกบัการบรรจแุตง่ตัง้การโอน 
ย้าย  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนกังานสว่นต าบล พนกังานครูสว่นต าบล พนกังานจ้าง ท่ีมีการด าเนินการด้านการบริหารงานบคุคล  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตัง้ การโอน 

ย้าย  
 แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดแูลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แตง่ตัง้ องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด -

การสรรหาการบรรจุแต่งตัง้ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน มีการ

ประชาสมัพนัธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู มีการติดประกาศประชาสมัพนัธ์ท่ีบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู ในการบรรจแุต่งตัง้ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจาก

หนว่ยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแตง่ตัง้ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขัน้ตอนการด าเนินการในการบรรจแุตง่ตัง้ 

การบรรจแุตง่ตัง้จะต้องได้รับการตรวจสอบคณุสมบตัิและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 

(ก.อบต.จงัหวดั) ก่อน ในการออกค าสัง่การบรรจุแต่งตัง้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะออกค าสัง่แต่งตัง้ได้

ต้องไมก่่อนวนัท่ีองค์การ บริหารส่วนต าบลแม่สนูรับมติ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) การ

เล่ือนระดบั/เล่ือนต าแหนง่ แตง่ตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงาน

บคุคลในการเล่ือนระดบั/การเล่ือน ต าแหนง่ องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนูได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนงัสือสัง่การข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด มีการแจ้งผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิทราบโดยการบนัทึกข้อความแจ้งผู้ มี

คณุสมบตัท่ีิจะเล่ือนระดบั/เล่ือนต าแหนง่ มีการประชาสมัพนัธ์ไปยงัหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จงัหวดัอ่ืน รวมถึง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการ

ประชาสมัพนัธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนู มีขัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ขอรับการ
ประเมินเพ่ือเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการ

ประเมินผลงานการเล่ือนระดบั/การเล่ือน ต าแหนง่เพ่ือความโปร่งใส มีการออกค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการในการ

ด าเนินการอย่างชัดเจน ผู้ขอรับการประเมินสามารถซกัถามข้อสงสยัหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบ

การด าเนินการท่ีตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได ี้การเล่ือนระดบั/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบ

คณุสมบตัแิละความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พนกังานสว่นต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ก่อน ในการออกค าสัง่การ
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เล่ือนระดบั/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจะออกค าสัง่แต่งตัง้ได้ต้องไม่ก่อน วนัท่ีองค์การ

บริหารสว่นต าบลแมส่นูรับมตคิณะคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดั (ก.อบต.จงัหวดั)  
การเล่ือนขัน้เงินเดือน  
 แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องค์การบริหารสว่น ต าบลแมส่นูได้ด าเนินการเล่ือนขัน้เงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสัง่การ ข้อบงัคบัท่ี

เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด มีการจัดท าประกาศหลกัเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบตัิงาน และประกาศเผยแพร่

หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขัน้ เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเล่ือนขัน้เงินเดือนให้เป็นไปอย่างยตุิธรรม มีการ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเล่ื อนขัน้ 

เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบตังิาน ความสามารถและความอตุสาหะ การรักษาวินยั การปฏิบตัิตน

เหมาะสม และข้อมลูการลา เป็นต้น มีการแจ้งผลการประเมินให้พนกังานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซกัถาม ตอบ

ข้อสงสยั และโต้แย้งผลการประเมินท ีีี่ไม่เป็นธรรม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูออกค าสัง่การเล่ือน

ขัน้เงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขัน้ เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขัน้

เงินเดือนให้พนกังานทราบโดยทัว่กนั  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานการเจ้าหน้าท่ี ส านกัปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
ตวัชีว้ดั ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเร็จ แบง่เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดบั โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแตล่ะระดบั  
ผลลพัธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงานบคุคลเก่ียวกบัการบรรจ ุการ

โอน ย้าย ขององค์การ บริหารส่วนต าบลแม่สนู และมีแนวทางในการปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน พร้อมทัง้เปิดเผย

และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จ่ายเงนิ การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
1. ช่ือโครงการ: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงนิให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบตัิงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ

ผู้ รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสดุถกูต้องทัง้ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 

ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตัิเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน การ

บริหารการเงินการคลงัเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชนั มีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลงัท่ี

เปิดเผยข้อมลูอ่ืนตอ่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มคา่และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได้ 

3.3 ปฏิบตังิานถกูต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

3.4 ในการบริหารจดัการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จงึต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างาน 
ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ

ถกูต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขต อบต.ต าบลแมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
อบต.ต าบลแมส่นู อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเตมิ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูภายในเก้าสิบวนันบัแต่
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วนัสิน้ปี และจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด เพ่ือน าเสนอ

ผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดงักลา่วโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทกุสามเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลงัอบต.แมส่นู  

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพฒันาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ  

10.2 มีการเบกิจ่ายถกูต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยดั  

10.3 มีการเสริมสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีหรือผู้ รับบริการ  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การเบกิจา่ยเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นขัน้ตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลงัของ

องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบตัิตามอ านาจหน้าท ีีี่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น

รายจา่ย เบกิเงินออกจากคลงัขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินก็เชน่เดียวกนัต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทัง้การเก็บคา่ธรรมเนียม 

คา่บริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ

ขัน้ตอนท่ีถกูต้อง มีความสจุริต สง่ผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจึงได้ริเร่ิมกิจกรรมเพ่ือให ี้การรับ จ่ายเงินและการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับรายจ่าย ของ

องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ี ้
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4. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

5. วิธีการด าเนินการ  
5.1 มีการแตง่ตัง้กรรมการพิจารณางบประมาณ  

5.2 มีการแตง่ตัง้กรรมการติดตามประเมินผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ  

5.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสยัเก่ียวกบัการรับจา่ยเงิน  

5.4 สรุปผลการรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู ให้ประชาชนทราบทางชอ่งทางตา่งๆ 
เชน่  
ทางเว็บไซต์ ศนูย์ข้อมลูขา่วสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว เม่ือสิน้ปีงบประมาณ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานการเงินและบญัชี กองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

9. ตัวชีวั้ด  
มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทกุขัน้ตอน  

10. ผลลัพธ ์์ 
ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมลูการรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู

ท าให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจา่ยเงินขององค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสด ์ุ 
1. ช่ือโครงการ: กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
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เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนญู พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท ีีี่5) พ.ศ. 2545 พระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ บริหารส่วนต าบลแม่สนูจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจดัหาคณะกรรมการจดัซือ้ จดัจ้างจากตวัแทนชมุชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้างของ

องค์การบริหารสว่นต าบลทกุขัน้ตอน ซึง่หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมลูข่าวสาร

และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การ

ปฏิบตัิจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพฒันาระดบัการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ

ภาครัฐมาก ขึน้ เพ่ือกระตุ้ นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน และพฒันาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนบัสนนุให้ตวัแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจ้าง ขององค์การ

บริหารสว่น ต าบลแมส่นู  

3.2 เพ่ือป้องกนัการทจุริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกบังบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูให้เกิด
การพฒันาได ีอ้ยา่งคุ้มคา่  

4. เป้าหมาย  
ตวัแทนชมุชนในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 คดัเลือกตวัแทนชมุชนจากการประชมุประชาคม เพ่ือเลือกตวัแทนชมุชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จดัซือ้จดัจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

6.2 จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง ซึง่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุ

ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตัง้ให้มี
ผู้แทนชมุชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูให้ความส าคญัในการมีตวัแทนชุมชนเข้า

ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตวัแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด

ความเสียหาย  
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6.3 จดัประชมุให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจดัซือ้จดัจ้างทกุครัง้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
และตวัแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและตรวจการจ้างอย่าง

ละเอียดและถกูต้อง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานพสัด ุกองคลงั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ผลลัพธ์ 
การจดัซือ้จดัจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู มีความโปร่งใส โดยมีตวัแทนประชาชน 
ร่วมตรวจสอบและไมเ่กิด ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนั  

 
1. ช่ือโครงการ: โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจรับพสัด ุการตรวจการจ้างและการควบคมุงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัท่ีจะ

บริหารสญัญา ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค ี์และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้

ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ท าหน้าท ีีี่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคมุงาน จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในอ านาจหน้าท่ีตามข้อบงัคบั อ.อ.ป. ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจ เง่ือนไขข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสญัญาเป็นอย่างด ีี

เพราะหากไมเ่ข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบตัไิมค่รบถ้วนในหน้าท ีีี่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ี

ท่ีตนเองได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีแล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล อ่ืน นอกจากนี ้

อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินยั หรืออาจถกูฟ้องร้องตอ่ศาลปกครองได้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่

สนูเห็นถึงความส าคญัของการตรวจรับพสัดแุละการตรวจการจ้าง ประกอบกบัได้มีการเชิญ ให้ประชาชนเข้ามามี

สว่นร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จงึได้จดัโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้  ท่ีได้รับ
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แต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่าง

ถกูต้อง  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานและผู้ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอยา่ง

ถกูต้อง สอดคล้องกบัข้อบงัคบัหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

4. เป้าหมาย  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนมุตั ีิ 

6.2 จดัอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

6.3 ท าหนงัสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานพสัด ุองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ผลลัพธ์  
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถกูต้องสอดคล้องกบัข้อบงัคบัหรือระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง  

 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าท ์ี์่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
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ท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ในการบริหารจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ เง่ือนไข และ

หลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตัง้มาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น

แนวทางการปฏิบตัิหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความ

รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และ

หลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมกัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านัน้ หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ

หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ ี์เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน

และผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพฒันาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล สง่ผลให้การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีส าคญัและเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้

สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไมต้่องเส่ียงกบัการ กระท าผิดกฎหมายหรือถกูตรวจสอบ  
ดงันัน้ เพ่ือให้ผู้ บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สูน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบงัคบัการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการย่ืน

บญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัต ีิส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเร่ืองการรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดอบต. จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้าน

ระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แมส่นู เพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แมส่นูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการย่ืนบญัชีแสดง
รายการทรัพย์สิน และหนีส้ิน  
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3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แมส่นูมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการ

ขดักนัระหวา่ง ประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู
วา่ด้วยการป้องกนัและ ปราบปรามการทจุริต  

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แมส่นูมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบตัสิ าหรับ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เร่ืองการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง่กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้บริหารอบต.แมส่นู จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาอบต.แมส่นู จ านวน 31 คน รวม 35 คน  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จดัท าโครงการ/แผนงาน  

6.2 ประชาสมัพนัธ์โครงการ วนั เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.เข้ารับการ
อบรม  

6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  

6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดัอบต. อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แมส่นูได้เพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่

ด้วยข้อบงัคบั การประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  

10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แมส่นูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการย่ืนบญัชีแสดงรายการ
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ทรัพย์สินและ หนีส้ิน  

10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แมส่นูมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขดักนั

ระหวา่งประโยชน ี์สว่นบคุคลและประโยชน์สว่นรวมตามมาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ ทจุริต  

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แมส่นูมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัสิ าหรับเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐเร่ืองการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง่กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนั และปราบปรามการทจุริต  
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีบทบาทความส าคญัยิ่งตอ่การพฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

ด้วยเหตผุล ดงักลา่วการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจ

และการจดับริการให้แก ี่ชมุชนจงึเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ประกอบกบัการให้การศกึษาอบรมเป็นสิ่งส าคญั

ประการหนึง่ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทกัษะด้าน
การปกครองสว่นท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ีิหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบ

ข้อกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัท้องถ่ินด้วย เพ่ือพฒันาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่

การปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
ดงันัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูจึงได้มีการจดัส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและ

ศกึษาดงูานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและสามารถน ามาพฒันาองค์กร พฒันา

ท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความ เจริญก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กบัสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าท ีีี่ 
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3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตังิานท่ีถกูต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

3.3 เพ่ือสง่เสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพิ่มศกัยภาพในการพฒันาท้องถ่ินได้อย่างถกูต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู จ านวน 31 คน  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
ทัง้ในองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู และหนว่ยงานท่ีจดัฝึกอบรม  

6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 ฝ่ายบริหารงานบคุคลตรวจสอบหลกัสตูรการฝึกอบรมทัง้ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หนว่ยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัสง่สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชมุสมัมนา

แล้วแตก่รณี 

6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บงัคบับญัชาเพ่ือสง่
สมาชิกสภา ท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชมุ หรือด าเนินการจดัฝึกอบรมเองโดยส านกั/กองงานท่ี

รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผา่นการฝึกอบรมจดัท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่าน นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

6.4 ฝ่ายบริหารงานบคุคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และรายงาน
เสนอนายก องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นูทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
80,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายบริหารงานบคุคล ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ผลลัพธ ์์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ี 

10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ   
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10.3 การปฏิบตังิานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอยา่งถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชีวั้ด  
จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู จ านวน 31 ราย ได้รับการฝึกอบรม

และศกึษาดงูาน 

 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร

ตาม กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
1. ช่ือโครงการ: กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของ
ฝ่ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การสง่เสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

ส าคญัท่ีใช ีส้ าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร ซึง่อ านาจในการบริหาร

ปัจจบุนัองค์กรปกครองสว่น ท้องถ่ินมีอิสระเตม็ท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แตถ่ึงแม้จะเป็น

อิสระ สว่นกลางก็จะคอยควบคมุดแูลการ ด าเนินงานตา่งๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ

เรียบร้อยและถกูต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันา ร่วมกนั นอกจากจะท าให้องค์การบริหารสว่นต าบลมี

บรรยากาศการท างานแบบมีสว่นร่วมและมีประสิทธิภาพ ยงัสร้างความ นา่เช่ือถือให้กบัองค์กร สามารถน าไปสู่

ความโปร่งใสในองค์การบริหารสว่นต าบลและลดการทจุริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูนจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ

ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึน้ เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วย

ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ

ปฏิบตังิานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้ยงัเป็นการชว่ยลดปัญหาการทจุริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร  

3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได ี ้

3.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึน้  

4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู จ านวน 31 คน  
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5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู  

 
 
 
 

6. วิธีการด าเนินงาน  
6.1 จดัท าคูมื่อระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม  

6.2 แตง่ตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการตา่งๆ เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง
โครงการ ตา่งๆ การแปรญัตติร่างข้อบญัญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพฒันา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินตัง้กระทู้ถามการบริหารงานในการประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบล  

7. ระยะเวลาด าเนินงาน  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานกิจการสภา ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ผลลัพธ ์์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร  

10.2 การปฏิบตังิานตา่งๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อนัได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตัง้ ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บคุลากรเหล่านีมี้บทบาท

และต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
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กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจการตดัสินใจ และแก้ไข

ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดลุอ านาจ ระหว่างฝ่ายสภา

กับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคญัส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

ขององค์การบริหารสว่นต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สนูเล็งเห็นถึงความส าคญัของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เก่ียวกบัการมีส่วน

ร่วมในการ ปฏิบตังิาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเร่ืองตา่งๆ 

เพ่ือเป็นการสง่เสริมให ีส้มาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบตัิหน้าท่ีให้เกิดความสมดลุ

ในการบริหารงาน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบตังิาน และการมี

สว่นร่วมในการท างาน  

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร  

3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแมส่นู จ านวน 31 คน  

 

5. พืน้ท่ีด าเนินงาน  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

6. วิธีด าเนินงาน  
6.1 แตง่ตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบตัิงานในเร่ืองตา่งๆ 

เช่น แต่งตัง้คณะอนุกรรมการปฏิบตัิภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือร่วม

ตดิตามและ  
ตรวจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม  พ.ร.บ.แร่ จ านวน 11 คน แต่งตัง้เป็น

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจงัหวดั จ านวน 2 คน แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ

ควบคมุการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน 22 คน แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศนูย์พฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน 

จ านวน 3 ศนูย์ รวม 6 คน  

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับการแต่งตัง้ เข้าร่วมปฏิบตัิหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้งในท่ี
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ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความ

เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นู  

10. ผลลัพธ ์์ 
การพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลแมส่นูเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เกิดทศันคตท่ีิดี 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ

ต่อต้าน การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

คอร์รัปชนั หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก

ใช้ต าแหนง่หน้าท่ีท่ีได้รับ มอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป

ชนัการป้องกนัและปราบปรามการ ทจุริตและประพฤตมิิชอบในวงราชการ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ ี์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 และสอดคล้อง

กบัเกณฑ ี์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพและธรรมาภิบาลของ

หน่วยงานภาครัฐ ทัง้น ีีีเ้พ่ือให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอนัจะท าให้

ประชาชนเกิดความมัน่ใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผน่ดนิของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค ์์ 
สนบัสนนุให้ภาคประชาชนร่วมกนัเฝ้าระวงัการคอร์รัปชนัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการชมุชนหรือตวัแทนประชาชนในชมุชนอบต.แมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
อบต.แมส่นู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 เชิญคณะกรรมการชมุชน หรือตวัแทนชมุชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปชนั  

6.2 เชิญคณะกรรมการชมุชน หรือตวัแทนชมุชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวงัการคอร์รัปชนัขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนิตกิาร ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชมุชนมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปชนัและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชนั

ได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชมุชน หรือตวัแทนชมุชนเป็นหนว่ยเฝ้าระวงัการคอร์รัปชนัในระดบั
อบต. 

 
1. ช่ือโครงการ: กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเหน็การทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึน้ในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นท่ีทุก

ภาคส่วนในสงัคม จะต้องตระหนกัและร่วมกันแก้ไขจดัการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ

ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจัง หวัดได้

ตระหนกัถึงปัญหาการทจุริตคอร์รัปชนัและมีสว่นร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต  

3. วัตถุประสงค์ 
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3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการป้องกนัการทจุริต  

3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทจุริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในต าบลแมส่นู  

5. พืน้ท่ีด าเนินการ  
องค์การบริหารสว่นต าบลแม่สนู 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขออนมุตัจิดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 

6.2 ปิดประกาศประชาสมัพนัธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์ 

6.3 จดัเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตทุางโทรศพัท์ 

6.4 บนัทกึเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ 

6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสัง่การ  

6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองกิจการขนสง่ สว่นราชการในสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัxxx  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริต  

10.2 น าเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบญัญัติอบต. พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท ีีี่13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้อบต.มีภารกิจ
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หน้าท่ีท ีีี่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีีและให้ค านึงถึงการ

มีสว่นร่วมของประชาชนใน การจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน การจดัท างบประมาณ การจดัซือ้จดัจ้าง การตรวจสอบ 

การประเมินผลการปฏิบตังิานและการ เปิดเผยข้อมลูขา่วสาร ทัง้น ีีีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั

วา่ด้วยการนัน้ ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วย หลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีีพ.ศ. 2546 และ

นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก คา่นิยม การบูรณา

การ การสร้างความเข้มแข็ง และการพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต  
ปัญหาเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนัสามารถเกิดขึน้ได้ในทกุวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดบัท้องถ่ินจนถึง

ระดบัชาต ิซึง่อบต.แม่สนู มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้

ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในท้องถ่ิน ดงันัน้ การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะพฒันาให้

เจริญก้าวหน้าได้นัน้ จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกนัพฒันาท้องถ่ิน ในการน ีีีก้ารมี

เครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนบัสนนุและร่วมมือกนัพฒันาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกนั

การทจุริตคอร์รัปชนั ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการเป็นเครือข่ายร่วมกับอบต.แม่สนูในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วม รับผิดชอบ และ

ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชนัในท้องถ่ิน  
อบต.แมส่นูพิจารณาแล้วเห็นวา่ การมีเครือข่ายดงักล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จดัท ามาตรการส่งเสริมและ

พฒันา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึน้ เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการ

ป้องกนัการทจุริตให้มีความเข้มแข็ง  
 
 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน  

3.2 เพ่ือพฒันาองค์ความรู้ให้กบัทกุภาคส่วน ให้เกิดจิตส านกึและตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาการทจุริต  

3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกนัการทจุริตในพืน้ท่ีอบต.แมส่นู  

4. เป้าหมาย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชน ในเขตอบต.แมส่นูเข้ามามีสว่นร่วม
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ในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกนัการทจุริตร่วมกบัอบต.แมส่นู  

5. สถานที่ด าเนินการ  
ในเขตพืน้ท่ีอบต.แมส่นู  

6. วิธีด าเนินงาน  
6.1 แตง่ตัง้ตวัแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ

ป้องกนัการ ทจุริตอบต.แมส่นู  

6.2 จดัท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณ

ใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย  

6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแตง่ตัง้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของอบต.แม่สนูในการ
ร่วมคดิ ร่วม พิจารณา ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการทจุริต  

6.4 ส่งเสริมสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกให้กบัเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกนัการ

ทจุริต  

6.5 ท าบนัทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกนัระหว่างอบต.แม่สนูกบับคุคล องค์กร ส่วนราชการ และ

องค์กรปกครองสว่น ท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนโยบายและแผน ส านกัปลดั อบต.แมส่นู  

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน  

10.2 ท าให้ทกุภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาการทจุริต  

10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกนัการทจุริตในพืน้ท่ีอบต.แมส่นู  

 


