แผนปฏิบับตั ิการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2561 – 2564)
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

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

…. ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทําหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึง บําเหน็จรางวัล หรือ
ผลประโยชน์ให้ มาก ขอให้ถือวาการทําหนี้ที่ได้ สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์ อย่าง
ประเสริฐ จะทํา ให้บ้านเมื องอยู่เ ย็นเป็นสุขและมั่ นคง ... (พระบรมราโชวาทเนื่อ งในวัน
ข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

คํานํา
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น ทุกปี
เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดําเนินการ ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสั มฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิต
ค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธา
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 มีความโปร่งใสและยึดหลั กธรรมมาภิบาลเป็น
แนวทางในการจัดทําแผน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจ ดังกล่าวข้างต้น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความสําคัญ ในเรื่องนี้ โดย
เห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้ว ยการปลูกฝังสร้างจิตสํานึก 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

สารบัญ
หน้า
ปกหน้า
คานา
ส่วนที่ 1 บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล(สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยขน์ของการจัดทาแผน
บริบทขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

1
2
3
4
4
4

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณ
ที่ดาเนินการ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) แยกตาม 4 มิติ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั ิการ

13 -30
31 -154

ส่วนที่ 1
บทนา
ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
บริบทขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ สําคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1)การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซือ้ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก การ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
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) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้น เรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทําให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้น ที่การสร้างความร่ํารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจ ริ ตในเชิงนโยบายที่ทํ าให้ การทุจ ริ ต กลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก ่การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับ สิทธิ ในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผู กขาด ได้แก่การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่
ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าท ี่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐ ีมหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 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
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ( 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 และล่ าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 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
ที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็น
สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่
ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ 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
เป็ น สั งคมมิ ติใหม ่ที่ป ระชาชนไม่เพิ กเฉยต่อการทุจ ริตทุ กรูปแบบ โดยได้รับ ความร่ว มมือจากฝ่ า ยการเมือ ง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในป ีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สู ง ขึ้น ได้ นั้ น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต้อ งมีร ะดั บธรรมาภิ บ าลที่สู งขึ้ น เจ้า หน้ า ที่ข องรัฐ และประชาชนต้อ งมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ น อยู่ ในปั จ จุบั น ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิช อบ 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 เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม
ในทางปฏิบั ติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุ ทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึ งได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25592561) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปั ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ส นับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิ ทธิภ าพลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
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
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต อั น จะส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและให้ ความร่ ว มมื อ กั น เป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1. บริบทขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ประวัติตาบล/พื้นที่
บ้านแม่สูนในสมัยเจ้าของสุริโยยศอยู่เมืองฝาง พ.ศ.2324 ตามบันทึกใบลานของพระเจ้าหลวงเมือง
ฝาง ซึ่งพ่อหลวงสุวรรณมนูญหลวงรักษา เก็บรักษาเอาไว้ และต่อมาเมื่อเจ้าหลวงมหาวงษ์ บ้านห้วยน้ําริน แขวง
สะลวงเดินทางมารับตําแหน่งเจ้าหลวงเมืองฝางแทนเจ้าหลวงสุริโยยศได้สร้างถนนสายแรกของเมืองฝาง จากตัว
เมืองฝางมาสิ้นสุดที่บ้านแม่สูน และมีการจัดพิธีสู่ขวัญบายศรี ต้อนรับเจ้ามหาวงษ์ที่บ้านแม่สูนจึงเคลื่ อนขบวนไพร่
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 ต่อมาตําบลแม่สูนได้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองออกเป็น 2 ตําบล คือ ตําบล
แม่สูน และ ตําบลแม่คะ
ลักษณะของพื้นที่
ในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางเฉลี่ย 482 เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดเป็นที่ราบสูง ส่วนกลางไปจนจดทางทิศตะวันตก มี
แม่น้ําไหลผ่านจํานวน 2 สาย คือ แม่น้ําฝาง ไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และแม่น้ําแม่งอนไหลจากทาง
ตะวันตกไปทางตะวันออกมีอ่างเก็บน้ําขนาดปานกลาง คือ อ่างเก็บน้ําแม่สูนน้อย
แผนที่ตําบลแม่สูน : พิกัดที่ตั้ง 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
2) นายเฉลียว มาหวัน
3) นายพศวีร์ บุตรคํา
4) นายสวาท วงค์เทพ
5) นายนุลักษณ์ วงค์คํา
6) นายบัญชา แสนระแหง
7) นายตา
จาวรรณะ
8) นายอ้วน อินระน๊ะ
9) นายชัย
วงค์ตา
10) นายนภดล วรรณดี
11) น.ส.ทองเหรียญ ธรรมโท๊ะ
12) นายถนอม แสงมุขดา
13) นายบุญเลิศ วรรณ์คํา
14) นายอรรถกร ดิโพ
15) นายศุภกร สันติภารดรกุล
16) นางสาวสํารวย โปธิ
17) นายจักรี ใจนาง
18) นายสุรินทร์ หงษ์หิน
19) นางณัฐกานต์ ถาคําวงค์
20) นายสมเกียรติ์ วงค์ตา
21) นายสุพจน์ สมะนาชัย
22) นายอินทร หล่อเถิน
23) นายสมบูรณ์ บุญมาก
24) นายจําเริญ มาฤทธิ์
25) นายวิเชียร บุญมา
26) นางขวัญปวีน์ โรจน์รวีน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 13
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27) นางรัชนี เชื้อเมืองพาน
28) นายมงคล ทรายน้อย
29) นางศรีนวล ธรรมวัน
30) นายสมเพชร แก้วคํามูล
31) นายยรรยง ชัยวุฒิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูนหมู่ 17

 การบริหารงานบุคคล
บุคลากรทั้งสิ้น 108 คน (ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ.2560)
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน
ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

28
1
27
32
20

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

การแบ่งส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น 5 สํานัก/กอง ดังนี้


สานักปลัด

1) ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์ นิติกร
2) นางเอื้อมอารีย์ เงินใส
2) นายวัจชลณ์ ขุนติ๊บ
3) นางสาวปรีชาญา กุณะจันทร์
4) นายกานต์ คําทรัพย์
5) นายอลงกรณ์ อารามกูล
6) นายไปรเวท สุริยะ
7) นายสงกรานต์ กันธะวงค์
 กองคลัง
1) นางสาวกรณ์กาญจน์ กรจิราวัจน์
2) นางสาววันเพ็ญ คุมคํา
3) นางรัชตา ณ ลําพูน
4) จ.อ.หญิงจิราพร อยู่เล็ก

นักบริหารงาน อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเกษตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฯ
นักบริหารงานคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
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 กองช่าง
1) นายวิฑูรย์ ปัญญานวน
2) นายปริญญา ถวิลวิสาร
 กองการศึกษา
1) นายภาคิม จิรจตุรพรกุล
2) นางสาวกาญจนา งูใหญ่
3) นายมานิช ถาอ้าย
4) นายคงศักดิ์ ตนประเสริฐ
5) นายพ่วง กาศสมบูรณ์
6) นายวิเชียร บุราณรักษ์
7) นางณิสุชา เหล่าชาติ
8) นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
9) นางชลิตา โป่งปันต๊ะ
10) นางศรีไพร สานอูป
12) นางแสงเทียน นันทจันทร์
13) นางนิตยา ไชยมารอด
14) นางสายรุ้ง วรรณพิระ


นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นักบริหารการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1) นางสาวพัชรินทร์ สมัคร

นักบริหารงานสาธารณสุข

สภาพทางเศรษฐกิจ
 อาชีพ : องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สูน มีพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้น พื้นฐานทางเศรษฐกิจชุมชนจึง
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
2. ปอกะบิดอบแห้ง
3. ผ้าทอ เสื้อผ้า กระเป๋า ปกาเกอะญอ
4. มันกัลยาทอด
5. กระเทียมดอง

หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
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
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านแม่สูนน้อย
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
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย

มีนายทองเผื่อ วงค์ร้อย
มีนายชวน
สักออน
มีนายเจริญ
วงค์มหาวรรณ

เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
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
หมู่ที่ 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) โบสถ์ จํานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. คริสตจักรบ้านเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 8
บ้านเพชรไพฑูรย์
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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) ข้อมูลจากสํานักงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นอําเภอฝาง
หมู่ที่

จานวนครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

721
408
604
336
241
293
480
77
437
464
278
178
144
202
171
202
177
5,413

ชาย (คน)
962
416
800
574
299
464
621
78
657
504
402
241
223
277
240
204
223
7,185

จานวนประชากร
หญิง (คน)
926
418
692
565
290
488
632
97
660
565
388
216
230
296
236
234
249
7,182

 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)

รวม (คน)
1,888
834
1,492
1,139
589
952
1,253
175
1,317
1,069
790
457
453
573
476
438
472
14,367
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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 หนองและอื่น ๆ จํานวน 9 แห่ง
- แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น
1) ฝาย จํานวน 7 แห่ง ได้แก่
1. ฝายปางสัก
2. ฝายวังมะหลอด
3. ฝายต้นลุง
4. ฝายแม้วโป่งผา
5. ฝายแบ่งน้ําแม่สูนน้อย
6. ฝายแบ่งน้ําโป่งน้ําดัง
7. ฝายน้ํางอน
2) บ่อโยก
จํานวน
3) ประปาหมู่บ้าน
จํานวน
4) ประปาภูเขา
จํานวน

3

8
17
9

1
1
1
1
แห่ง
1
1
แห่ง
แห่ง
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ที่จะดาเนินการในห้วง 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
แยกเป็น 4 มิติ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

1 การสร้าง
สังคมทีไ่ ม่
ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ
1.1การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทัง้ ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและฝุายประจา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561
20,000

2562
20,000

2563
20,000

2564
20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

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

1.1.1(1)โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล
1.1.1(2)โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1(3)โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

2564
10,000

1.1.2(3)โครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมทีด่ ีในการต่อต้านการทุจริต

20,000

20,000

20,000

20,000

1.1.3(1)กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

10,000

1.1.3(2)มาตรการ จัดทาคู่มือการ
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

1.1.2(2)มาตรการ"เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

1 การสร้าง
สังคมทีไ่ ม่
ทนต่อการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

2564
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

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

1.2การสร้างจิตสานึกและ 1)ปลูกต้นไม้เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว ลด
ความตระหนักแก่ประชาชน ภาวะโลกร้อนในเขตพืน้ ทีข่ ององค์กร
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2)โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเทีย่ วพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน
3)โครงการปลูกผักริมรั้ว

1

การสร้าง
สังคมทีไ่ ม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1.3การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)

หมายเหตุ
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1

การสร้าง
1.3การสร้างจิตสานึกและ
สัมิงตคมที
กแก่อการทุ
เด็กและ
ิที่ 1ไ่ ม่การสร้าความตระหนั
งสังคมที่ไม่ทนต่
จริต
ทนต่อการ เยาวชน
ลาดับที่
มิติ
ทุจริต
ภารกิจตามมิติ

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4)โครงการประกวดคาขวัญต่อต้าน
การทุจริต
5)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(กิจกรรม:โตไปไม่โกง)
6)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(กิจกรรม:"ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง")

มิตท
ิ ี่ 1

รวม

4 มาตรการ 14 โครงการ 3 กิจกรรม

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561
10,000

2562
10,000

2563
10,000

2564
10,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

322,000

322,000

322,000

322,000

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

-

- ไม่ใช้เงิน

2.2 มาตรการสร้างความ
2.2.1(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

-

-

-

- ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.1(2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายงานของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ

-

-

-

- ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.1(3) กิจกรรม "สร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาขั้นเงินเดือน"

-

-

-

- ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2 การบริหาร 2.1 แสดงเจตจานงทาง
ราชการเพือ่ การเมืองในการต่อต้านการ
ป้องกันการ ทุจริตของผู้บริหาร
ทุจริต

2.2.2(1) กิจกรรม "ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

2.2.2(2) กิจกรรม "การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ"

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.2(3) กิจกรรม "สร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.2(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.3(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.3(2) มาตรการป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.2.3(3) โครงการจ้างสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

2564

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) มาตรการมอบอานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เอลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.3.2(2) มาตรการมอบอานาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ
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เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

2.3.2(3) มอบอานาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์

2.3.2(4) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายให้นายก อบต. ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.1(1) โครงการ พ่อ แม่ ดีเด่น

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ
ไม่ใช้เงิน

2.4.1(2) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น

งบประมาณ

2.4.1(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลทีป่ ระพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.2(1) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ
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หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

2.4.2(2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.2(3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการ ในกรณี 2.5.1(1) มาตรการ "จัดทาข้อตกลง
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
การปฏิบตั ิราชการ "
ตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1(2) กิจกรรม " การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน "

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ
ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ
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2.5 มาตรการจัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

2.5.2(1) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบทีไ่ ด้ดาเนินการตาม
อานาจหน้าทีเ่ พือ่ การตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5.2(1) มาตรการ ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

2.5.2(2) มาตรการ " แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยกับเรื่องร้องเรียน "

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลาดับที่

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

หมายเหตุ

2564

2.5.3(3) มาตรการ " ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สูนว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าทีโ่ ดย
มิชอบ "
มิตท
ิ ี่ 2

รวม

13 มาตรการ 4 โครงการ 15 กิจกรรม

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

-

-

-

-
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลาดับที่

มิติ

3 การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่
ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

หมายเหตุ

2564

3.1.1(1) มาตรการ"ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สูนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น"

2,000

2,000

2,000

2,000

3.1.1(2) กิจกรรม "การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน"

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
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง"

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลาดับที่

มิติ

3 การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

หมายเหตุ

2564

3.1.3(1)มาตรการ "จัดให้มีช่องทาง
ทีป่ ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน"

-

-

-

3.1.3(2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
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) การดาเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สูน

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

30,000

30,000

30,000

3.2.2(1) มาตรการกาหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน
3.2.2(2) โครงการ อบต.เคลื่อนที่

- ไม่ใช้
งบประมาณ

- ไม่ใช้
งบประมาณ
30,000
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บทบาทและ การรับและตอบสนองเรื่อง
การมีส่วน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ร่วมของภาค ประชาชน
ประชาชน

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลาดับที่

3

มิติ

การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

3.2.3(1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนราคาญด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2.3(2) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.1(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สูน

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.1(2) ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมตาบลประจาปี

10,000

10,000

10,000

10,000 ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.1(3) การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทาแผนชุมชน

10,000

10,000

10,000

10,000 ไม่ใช้
งบประมาณ
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การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ลาดับที่

มิติ

มิตท
ิ ี่ 3

ภารกิจตามมิติ

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

หมายเหตุ

2564

3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.3(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สูน
3.3.3(2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ีขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สูน

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

5 มาตรการ 1 โครงการ 3 กิจกรรม

93,000

93,000

93,000

93,000
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แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่

มิติ

1 การเสรม
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การเสรม
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ
4.1 มีการจัดวางระบบ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
2561

2562

2563

2564

หมายเหตุ

4.1.1(1)โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณ 2561

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

4.1.1(2)โครงการจัดทารายงานการ
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 กากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

4.2.2(1) กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

-

-

-

- ไม่ใช้
งบประมาณ
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การเสรม
สร้างและ
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
กลไกการ
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบ
ลาดับที่
มิติ
ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
การปฏิบัติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2561
2562
2563
ราชการของ
4.2.2(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
องค์กร
ประชาชนในการตรวจสอบการับ
ปกครอง
การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ส่วนท้องถิ่น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สูน

การเสรม
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
สร้างและ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ปรับปรุง
กลไกการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ

2564
-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

4.4.3(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
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
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การเสรม
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
สร้างและ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุง
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลไกการ
ลาดับที่ ตรวจสอบ
มิติ
ปีงบประมาณ / (บาท:THB)
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การปฏิบัติ
2561
2562
2563
ราชการของ
4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
องค์กร
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ปกครอง
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
ส่วนท้องถิ่น
บริหาร
4.3.2(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
4.4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community)และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้าน
การทุจริต

มิตท
ิ ี่ 4

รวม

หมายเหตุ

2564
-

- ไม่ใช้
งบประมาณ

- 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

4 มาตรการ 2 โครงการ 3 กิจกรรม

30,000

30,000

30,000

30,000
30

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั กิ าร
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ส่ วนที่ 3
มิตทิ ่ ี 1 การสร้ างสังคมที่ไม่ ทนต่ อการทุจริต
1.1การสร้ างจิตสานึกและความตระหนักแก่ บุคลากรทัง้ ข้ าราชการการเมืองฝ่ ายบริหาร
ข้ าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้ องถิ่น และฝ่ ายประจาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1.1.1 สร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัตริ าชการตามอานาจหน้ าที่ให้ บังเกิด
ประโยชน์ สุขแก่ ประชาชนในท้ องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรื อ การบริ หารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็ นหลักสาคัญใน
การบริ หารและการ ปฏิ บตั ิงานจะต้ องมีความสุจริ ต โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได ้้รวมทัง้ เป็ นการ
เสริ มสร้ างจิตสานึกในการทางานและความ รับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเอง นอกจากนี ้ ยังต้ องมีการส่งเสริ ม
คุณธรรมและจริ ยธรรมเพื่อให้ สามารถปฏิบัติง านร่ วมกันได้ อย่าง มีประสิทธิ ภาพ และนาไปสู่การพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ สามารถแก้ ปัญหาความขั ดแย้ งภายในองค์กรได้ อี กด้ วย จากสภาพปั ญหาการ
ทุจ ริ ต คอร์ รั ปชันที่ เ ป็ นปั ญ หาเรื อ้ รั ง ที่ มี ส่วนบั่น ทอนความเจริ ญ ของประเทศไทยมานาน จึง จ าเป็ นอย่า ง
ยิ่งท ้ี ้่ จะต้ องมีการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างจริ งจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหา
การทุจริ ตคอร์ รัปชันใน สัง คมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสัง คมไทยต่างเห็นพ้ องตรงกันว่าการที่จะทาให้
ปั ญหาการคอร์ รัปชันลดน้ อยลงและหมดไปได้ ในที่สดุ นัน้ ต้ องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ กบั ทุกภาคส่วนไม่
ว่าจะเป็ นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้ มงวดจริ งจัง
พร้ อมทังสร้
้ างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้ านภัยการทุจริ ต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ไปในทิ ศ ทางที่ ไ ม่ เ อื อ้ หรื อ สนับ สนุน การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ทัง้ น ้ี ้้ก ลไกการน าหลัก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง
ประกอบด้ วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิท ธิภาพและ
ประประสิ ทธิ ผ ล และการมี ส่วนร่ วมของประชาชนไปเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการนัน้ ปรากฏอยู่ใน
บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปั จจุบนั ซึ่งได้ วางกรอบการนาหลักธรรมาภิ
บาลไปเป็ นแนวทางการปฏิรูปการบริ หารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครั ฐ จึงนับเป็ นการ
ส่งสัญญาณเชิงบวกให้ เห็นว่าประเทศไทยมีพฒ
ั นาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ ้นแล้ ว แต่อย่างไรก็ตาม
สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็ นแนวทางการปฏิรูปการบริ หารการปกครองของ หน่วยงานหรื อ
องค์กรภาครัฐนัน้ ปั จจุบนั ยังคงอยูบ่ นความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้ วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
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และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) ดังนัน้ การพิจารณา คัดเลือกนาองค์ประกอบหลัก ของธรรมาภิบาลเหล่านัน้
มาใช้ เป็ นเครื่ องมือกลไกในการสร้ างมาตรฐานด้ านความโปร่ งใสสาหรับ หน่วยงานหรื องค์กรใดๆ จะต้ อง
คานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรื อวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบตั ิ เพื่อ
สร้ างระบบบริ หารกิจ การบ้ านเมื องและสัง คมที่ ดีไ ด้ ต่ อไป ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ ้น

3. วัตถุประสงค์
3.1

เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารท้ องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจริยธรรม
3.2 เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารท้ องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้ าใจและให้ ความสาคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)
3.3

เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารท้ องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้ าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
3.4

เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารท้ องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ ตา่ งๆ ไปประยุกต์ใช้ ในการทางาน

ให้ กบั องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้ องถิ่น สมาชิกสภาท้ องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้ าง
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั จิ ากผู้บริหารท้ องถิ่น

6.2

มอบงานให้ กบั ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวางแผนและจัดเตรี ยมโครงการ

6.3

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดหาวิทยากร

6.4

จัดทากาหนดการและหัวข้ อการอบรม

6.5

สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ ผ้ บู ริหารท้ องถิ่นทราบ

7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
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4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินการ
80,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริ หารท้ องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
10.2

ผู้บริ หารท้ องถิ่น บุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจและให้ ความสาคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)
10.3 ผู้บริ หารท้ องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้ าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไป ประยุกต์ใช้ ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
10.4

ผู้บริ หารท้ องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ตา่ งๆ ไปประยุกต์ใช้ ในการทางานให้ กับ

องค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
การพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้ าประชาชนมีความสุขอย่างยัง่ ยืนและสามารถก้ าวพ้ นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแส โลกาภิวตั น ้์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนันๆ
้ ให้ เป็ นคนด ้ี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ” ซึ่งได้ รับ
มอบหมายภารกิจในการให้ บริ การสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้ อานาจที่ได้ รับอย่างซื่อสัตย์ ต้ องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ บริ การสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้ เกิดประโยชน์สู งสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริ มคุณธรรม ในองค์กร
เพื่อเป็ นต้ นแบบให ้้ข้าราชการได้ เรี ยนรู้และปฏิบตั ติ าม
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้ างจิตสานึกให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีจิตสานึกที่ดีในการ ปฏิบตั ิงาน ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ ทาโครงการ
เสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและประโยชน์สงู สุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
เข้ าใจหลักธรรมของ พระพุท ธศาสนา และน้ อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบตั ิราชการ
3.2 เพื่อให้ พนักงาน ได้ รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้ มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึก
ร่ วมในการเสริ ม สร้ าง สัง คมแห่ง คุณ ธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็ นพลเมื องดี สร้ างประโยชน์ แ ก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาต ้ิ สร้ าง จิตสานึกในการทาความดี รู้ จักการให้ การเสียสละและการ
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ในการเสริ มสร้ างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้ างองค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สูน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้ มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็ น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรม โดยคณะผู้บริ หาร ปลัดองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่สนู บรรยายให้ ความรู้แก่พนักงานเจ้ าหน้ าท ้ี ้่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริ มให้ ร้ ู รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปั น
และเห็นคุณค่าของ การเสริ มสร้ างสังคมแห่งความดีมี คณ
ุ ธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรื อ
ทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรื ออาพาธ เป็ นต้ น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่ องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
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4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้ าหน้ าที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เข้ าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้ อมนาหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบตั งิ าน
10.2 พนักงาน เจ้ าหน้ าที่ได้ รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้ มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้ างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้ างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้ จักการให้ และ
เสียสละเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
10.3 สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้ าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบตั ิงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็ นการสร้ างระเบียบวินยั ในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ ทาอะไรบ้ าง จะเป็ นการทบทวนและสามารถย้ อนกลั บมา
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทางานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้ าผู้บงั คับบัญชา สามารถใช้ เป็ นหลักฐาน
ในการอ้ างอิงที่ใช้ ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้ การ ประเมินเป็ นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้ รับมอบหมายได้
ปฏิบตั ิงานด้ วยความสาเร็ จ ความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต ลุล่วงหรื อไม่อย่างไร และ หัวหน้ างานสามารถวางแผนต่อไป
ได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้ างได ้้ซงึ่ จะส่งผลให้ เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน
หรื ออาจจะมีผ้ รู ่ วมงานอื่นมาอ่านแล้ วมีกรณีศึกษาจากปั ญหาที่เกิดขึ ้นคล้ ายกัน ทาให้ ทราบถึงวิธีการแก้ ไข
เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและกันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้ จดั ทาสมุด
ความดีพนักงานจ้ าง

โดยให้ พนักงานจ้ างมีการบันทึกการปฏิบตั งิ านประจาวัน

เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ

ควบคุมดูแล การปฏิบตั งิ านด้ วยความ รับผิดชอบ ซึง่ เป็ นงานที่ได้ รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร
เป็ นการสร้ างระเบียบวินยั ส่งเสริมการสร้ างจิตสานึกที่ด ้ี ในการปฏิบตั งิ าน ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้ างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
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3.2 เพื่อเป็ นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้ างได้ ปฏิบตั ิ
3.3 เพื่อเป็ นการสร้ างจิตสานึกในการปฏิบตั งิ านด้ านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้ รับมอบหมาย
4. เป้าหมาย
พนักงานจ้ างองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู

5. ระยะเวลา
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดให้ พนักงานและลูกจ้ างทุกคนเขียนสมุดการบ้ าน โดยบันทึกผลการปฏิบตั ิงานประจาทุก
วันและส่งให ้้หวั หน้ าส่วนราชการทุกวันจันทร ้์
6.2 รวบรวมเป็ นข้ อมูลสาหรับผู้บริหารให้ พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านพนักงานประจาปี
7. งบประมาณ
20,000 บาท
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บงั คับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้ สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปั ญหาสามารถแก้ ไขได้
10.3 พนักงานจ้ างทางานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตเกิดความรั บผิดชอบในหน้ าที่ได้ รับมอบหมาย
ตามกาหนด
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่ งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรื อทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็ นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสาเร็ จ ทัง้ ด้ านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล องค์กรนัน้ ๆ ย่อมประสบความสาเร็ จ มีความ
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เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน มีประสบการณ์มีความรู้ และเข้ าใจงานเป็ นอย่างด ้ี เมื่อได้ รับบทบาทให้ กระทาหน้ าที่ใดๆ แล้ ว
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนันๆ
้ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้ อยความสามารถ ไร้ อดุ มการณ ้์ ไม่มีทกั ษะหรื อประสบการณ์ที่จาเป็ นในการทางาน ย่อมทาให้ องค์กรนันๆ
้
ด้ อ ยพัฒ นาหรื อ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ อ ย่า งล่า ช้ า นอกจากบุค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ทัก ษะและ
ประสบการณ์ การทางานสูงแล้ ว ย่อมมีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรมในการป้องกันการทุจริ ต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม
บุคลิกภาพหรื อคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็ นตัวชี ้นาทางในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง หน้ าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสานึกที่ด ้ี มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต มีความรับผิดชอบ ตังใจท
้ างานด้ วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ต่องาน
ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่ วมงานและผู้มาขอรับบริ การหรื อรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติ
แล้ ว ย่อมนาพาองค์กรหรื อหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริ ญก้ าวหน้ ามากยิ่งขึ ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล

องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จึงได้ จดั โครงการส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริ ตขึน้ เพื่ อเป็ น การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรภายใน ประกอบด้ วยคณะผู้บริ หาร สมาชิ กสภาฯ
ข้ าราชการและพนักงานจ้ าง ตลอดทัง้ ประชาชนทัว่ ไปให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานให้ ห่างไกล จากการทุจริ ต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้ อย่าง
ปกติสขุ รู้จกั ความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมายและ ข้ อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริ การ ต่อผู้บงั คับบัญชา และต่อประเทศชาติ
บ้ านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้ บคุ ลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานและ
การดาเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้ อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่ อการทางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บงั คับบัญชาให้ ดียิ่งขึ ้น
2.4 เพื่อให้ สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์
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สุจริต ให้ แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้ าราชการ/พนักงาน ทังหมด
้
จานวน 120 คน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบตั ธิ รรม (สวดมนต์ทาวัตรเช้ า) ทุกวันพระ จานวน 13 ครัง้ ในช่วงเข้ าพรรษา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบตั ธิ รรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
7.2 ชี ้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
7.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
และเกิดความ เหมาะสม
7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจเข้ าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู

10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้ จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการปฏิบตั งิ านและ
การดาเนินชีวิตได้ อย่างแท้ จริ ง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้ บคุ ลากรและประชาชนมีทศั นคต ้ิ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สจุ ริต และเจตคติ
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ต่อองค์กรต่อการ ทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บงั คับบัญชาที่ดี
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึ กอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม แก่ ผ้ ูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ สูน
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัตใิ ห้ มีประมวลจริ ยธรรม
เพื่อกาหนด มาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้ มีกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และประกอบกับ ประกาศประมวล
จริ ยธรรมองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ลงวันที่ 24 เดือนกันยายน 2558 ซึ่งหัวใจสาคัญของการ
ทางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ คือคุณธรรม จริ ยธรรม เพราะคุณธรรม และจริ ยธรรม หมายถึง
การประพฤต ้ิ ปฏิ บัต ้ิ อัน ถูก ต้ อ งดี ง าม ทัง้ กาย วาจา ใจ ทัง้ ต่อ ตนเอง ต่อ ผู้อื่ น และต่อ สัง คม ซึ่ง ถ้ า
บุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมประจาใจของตนเองแล้ ว การปฏิบตั ิงานทุกอย่างต้ อง
ลุล่วงไปด้ วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และผู้มารับบริ การอย่างประชาชนก็
จะได้ รับความเชื่อมัน่ และ ไว้ วางใจที่จะเข้ ามารับบริการที่องค์กรนัน้ ๆ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ได้ รับการประเมินคัดเลือกจากสานักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริม ท้ องถิ่นปลอดทุจริ ตในการเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดีเด่นและที่ ดี ด้ านการป้องกันการ
ทุจริต ปี พ.ศ. 2560 และเพื่อเป็ น การเตรี ยมความพร้ อมทังในด้
้ านคน ได้ แก่ บุคลากรทังข้
้ าราชการการเมือง
ฝ่ ายบริหาร ข้ าราชการการเมืองฝ่ ายสภาท้ องถิ่น และข้ าราชการฝ่ ายประจา รวมถึงพนักงานจ้ าง จึงได้ มีการ
จัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผ้ บู ริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สนู ดังกล่าวนี ้ขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้ านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็ นการสร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบตั ริ าชการตามอานาจหน้ าที่ให้ เกิด
ประโยชน์สขุ แก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวลจริ ยธรรม
3.4 เพื่อสร้ างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรื อมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
4. เป้าหมาย
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ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู จานวน 35 คน
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5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่ผ้ บู ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
สูน โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตา่ งๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสานึกการต่อต้ านการ ทุจริ ต ให้ ประพฤติปฏิบตั ริ าชการโดยยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และ
มีการศึกษาดูงานหรื อทากิจกรรมนอกสถานท ้ี ้่ ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ตัวชี ้วัด

ประชาชนผู้มารับบริ การที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็ นตัวชี ้วัด และต้ องได้ รับผลกาประเมินมาต่ากว่าร้ อยละ 70
ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู เกิดจิตสานึกที่ดีในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต และ ประพฤติปฏิบตั ิโดยยึดมัน่ ตามหลักประมวลจริยธรรม
1.1.2 สร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “ส่ งเสริมการปฏิบัตงิ านตามประมวลจริยธรรมขององค์ การบริหารส่ วน
ตาบลแม่ สูน
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่อบต.แม่สนู ได้ ประกาศใช้ ประมวลจริยธรรมของอบต.แม่สนู พ.ศ. 2559 โดยกาหนดกลไก
และระบบในการ บังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ ถือว่าเป็ นการกระทาผิดทาง วินยั ซึง่ มีการกาหนดขันตอนการลงโทษตามความร้
้
ายแรงแห่งการ
กระทา ประกอบกับได้ มีประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.แม่สนู จังหวัดเชียงใหม่ เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ าง ลงวันที่ 20 เดือนตุลาคม
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2558 กาหนดให้ พนักงานอบต. ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ างของอบต. มีหน้ าที่ดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์สว่ นรวมและประเทศชาติ

อานวยความสะดวกและให้ บริการแก่ประชาชน

ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้ องยึดมัน่ ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้ แก ้่ ยึดมัน่ ใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มีประโยชน ้์ ทบั ซ้ อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรม และถูก
กฎหมาย, ให้ บริ การแก่ประชาชนด้ วยความรวดเร็วมีอธั ยาศัย และไม่เลือก ปฏิบตั ิ, ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริง, มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และ
ยึดมัน่ ในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน ้ี ้้สานักงาน ก.พ. ได้ กาหนดแนวทางการดาเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้ าราชการ พลเรื อนกรณีการเรี่ ยไร และกรณีการให้ หรื อรับของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใด โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ ข้าราชการต้ อง ละเว้ นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่ง
หน้ าที่และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน ้์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม ตามนัยหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึง่ อบต.แม่สนู ควรนาแนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้ เป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั ิโดยอนุโลม
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงานและเป็ นที่เชื่อถือไว้ วางใจของประชาชน อบต.แม่สนู
ได้ จดั ทา มาตรการ “ส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานตามประมวลจริ ย ธรรมของอบต.แม่สนู ” ขึ ้น เพื่อให้ บคุ ลากรทัง้
ฝ่ ายการเมื อ งและฝ่ ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ ใ นการปฏิ บัติห น้ า ที่ ด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต มี คุณธรรม
จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรื อการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นเครื่ องมือกากับความประพฤติของข้ าราชการที่สร้ างความโปร่ งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน และเป็ นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ ทังในระดั
้
บองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็ น เครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้ านต่างๆ ของอบต.แม่สนู เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้ เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การ
และประชาชน ทัว่ ไป ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสีย
3.4 เพื่อให้ เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้ าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝ่ายบริ หารใช้ อานาจ
ในขอบเขต สร้ าง ระบบความรับผิดชอบของข้ าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บงั คับบัญชาต่อประชาชน
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และต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้
รวมทังเสริ
้ มสร้ าง ความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ างทัว่ ไป
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
อบต.แม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เผยแพร่ประมวลจริ ยธรรมของอบต.แม่สนู เพื่อใช้ เป็ นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้ าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็ น แนวทางปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปกับระเบียบและกฎข้ อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
6.2

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริ ยธรรมของอบต.แม่สนู เปิ ดเผยเป็ นการทัว่ ไปแก่

สาธารณชนให้ มี ส่วนร่ วม รั บรู้ และร่ วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้ อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่ อง กาหนดให้ ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ ้์ มาตรฐานความโปร่ งใสและตัวชี ้วัดความโปร่ งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้ ตาม มาตรา 9 วรรคหนึง่ (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้ าหน้ าที่ สานักปลัดอบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้ างประจา พนักงานปฏิบัตงิ านตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.แม่สนู
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้ างองค์ ความรู้ ด้านการต่ อต้ านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ วยยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะท ้ี ้่ 3 (พ.ศ. 2556

–

2560) มุ่งสู่การเป็ น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
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การทุจริ ตทุกรูปแบบ โดยได้ รับความ ร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทกั ษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให ้้ประเทศไทยมีศกั ดิ์ศรี และเกี ยรติภูมิในด้ านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสยั ทัศน ้์
ทุจริ ต”

“ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทังชาติ
้ ต้าน

มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ ประเทศไทยได้ รับการประเมินดัชนีก ารรับรู้ การทุจริ ต (Corruption

Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนัน้ เพื่อให้ การบริหารงานในพื ้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ ฯ ข้ างต้ น อบต.แม่สนู จึงได้
กาหนด แนวทาง/มาตรการเสริ มสร้ างองค์ความรู้ ด้านการทุจริ ตขึ ้น เพื่อให้ สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ ว่า
ด้ วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรม
และเกิดความยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้ างองค์ความรู้ด้านการต่อต้ านการทุจริ ตแก่คณะผู้บริหารท้ องถิ่น สมาชิกสภาท้ องถิ่น
ข้ าราชการฝ่ าย ประจา ลูกจ้ างประจา ตลอดจนพนักงานทัว่ ไป
3.2 เพื่อสร้ างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้ องถิ่น สมาชิก สภาท้ องถิ่น ข้ าราชการฝ่ ายประจา ลูกจ้ างประจา ตลอดจนพนักงานทัว่ ไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้ อมูล/องค์กรความรู้ ด้านการต่อต้ านการทุจริ ตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่ องขึ ้นไป
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
อบต.แม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมและเรี ยบเรี ยงฐานข้ อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้ องกับการปลูกจิตสานึกด้ านการต่อต้ านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการปลูกจิตสานึก
6.2 เผยแพร ้่ ประชาสัมพันธ์และสร้ างเสริมองค์ความรู้ ให้ บคุ ลากรในสังกัดได้ รับทราบและถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท

45

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
จานวนข้ อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้ านการทุจริ ตที่นามาเผยแพร่
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้ างความซื่อสัตย์ สุจริ ต และปลูกฝั งทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่ อต้ านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้ วยคณะผู้บริ หารสมาชิ กสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็ นกลไกหลักของประเทศในการให้ บริ การสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่น ทังยั
้ งมีหน้ าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและ
สร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่น โดยให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลและท้ องถิ่น ดังนัน้
การที่ประชาชนในแต่ละท้ องถิ่นจะมีความเป็ นอยู่ที่ดีมีความสุข หรื อไม ้่ จึงขึ ้นอยู่กบั การประพฤติปฏิบตั ิของ
คณะผู้บริ หาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกคน
เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม ปฏิบตั ิตนอยู่ในกรอบจริ ยธรรม เป็ นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้ วยการ กระทา
ทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริ ม คุณธรรม จริ ยธรรมในภาครัฐไว ้้5 ยุทธศาสตร ้์ โดยในยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริ มคุณธรรม
ในองค์กรเพื่อเป็ นต้ นแบบให้ ข้าราชการได้ เรี ยนรู้และปฏิบตั ิตาม โดยได้ กาหนดแนวทางการพัฒนาข้ าราชการ
ทุกระดับอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง ให้ ตระหนัก ในการเป็ นข้ าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้ จกั ความพอเพียงเป็ น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้ อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม
ซื่อสัตย์ สุจริ ต เสียสละ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการมี คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม การ
ตัดสินใจที่จะกระทาหรื อไม่กระทาการใดได้ อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทาทุจริ ตใน ระบบ
ราชการด้ วย
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ปลูกฝั งทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและ ประพฤติมิชอบ อบต.แม่สูน

จึงได้ จดั ทาโครงการเสริ มสร้ างความซื่อสัตย์ สุจริ ต และปลูกฝั ง

ทัศนคติวฒ
ั นธรรมที่ดีในการ ต่อต้ านการทุจริตขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริ หาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. พนักงานครู
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อบต. ลูกจ้ างประจาและพนักงานจ้ างของอบต.ตาบลแม่สนู ให้ มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สว่ นตน
3.2

เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้ านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบให้ แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานอบต. พนักงานครูอบต. ลูกจ้ างประจาและพนักงานจ้ างของอบต.แม่สนู
3.3

เพื่อให้ ความรู้ แก่คณะผู้บริ หาร สมาชิ กสภาอบต. พนักงานอบต. พนักงานครู อบต.

ลูกจ้ างประจาและ พนักงานจ้ าง ตามประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้ อน
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4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร พนักงานอบต. ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ างของอบต.แม่สนู จานวน 120 คน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม – กันยายน 2561
6. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
7. วิธีการดาเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่ อง การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ้ าหน้ าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้ านการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่ อง การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมของข้ าราชการการเมืองท้ องถิ่นฝ่ ายบริ หารและ
ฝ่ ายสภาท้ องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
7.3 แบ่ง กลุ่ม ท ากิ จ กรรมเกี่ ย วกับการเสริ ม สร้ างความซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต และปลูก ฝั ง ทัศ นคติแ ละ
วัฒนธรรมที่ดีให้ แก่คณะ ผู้บริ หาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. พนักงานครู อบต. ลูกจ้ างประจาและ
พนักงานจ้ างของอบต.แม่สนู
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟั งบรรยาย
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
10.1 ระดับความรู้ ความเข้ าใจของผู้เข้ าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
10.2 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
1.1.3 สร้ างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่ กระทาการอันเป็ นการขัดกันแห่ ง
ผลประโยชน์ หรื อ การมีผลประโยชน์ ทับซ้ อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ ความรู้ เรื่ อง ผลประโยชน์ ทับซ้ อนให้ กับพนักงานส่ วนตาบลและ
พนักงานจ้ างขององค์ การ บริหารส่ วนตาบลแม่ สูน
2. หลักการและเหตุผล
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ด้ วยสถานการณ์หรื อการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ ามาเกี่ยวข้ องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรื อ การปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ ้นโดยรู้ ตวั หรื อไม่ร้ ู ตวั ทังเจตนา
้
หรื อไม่เจตนาหรื อหรื อบางเรื่ องเป็ น การปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็ นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี เ้ ป็ นการกระทาความผิดทางจริ ยธรรมของ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ ต้องคานึง ถึง ผลประโยชน์ สาธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบตั หิ น้ าที่โดยคานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้ อง
“ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน”

หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี

การใช้ อิทธิ พลตาม อานาจหน้ าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้ เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน ้์ ทบั ซ้ อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรื อทรัพย์สิน
เท่านัน้ แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรื อทรัพย์สินก็ได ้้อาทิการแต่งตังพรรคพวกเข้
้
าไปดารง
ตาแหน่งในองค์ก รต่างๆ ทัง้ ในหน่วยราชการ รัฐ วิสาหกิจ และบริ ษัท จ ากัด หรื อการที่ บุคคลผู้มีอานาจที่
ตัดสินใจให้ ญาติพี่น้องหรื อบริษัทที่ตนมีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ รับสัมปทานหรื อผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิ
ชอบ ทัง้ นี ห้ มายรวมถึ ง ความขัด แย้ ง กัน ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นร วม ซึ่ ง ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้ องเข้ ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการ ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้ หน่วยงานควรมีการประชุมหรื อสัมมนา
ภายในองค์กร เพื่อให้ ความรู้ เรื่ องการ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อนแก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้ อน
ดังนัน้ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จึงได้ จดั กิจกรรมให้ ความรู้ ความเข้ าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้ อน แก่บคุ ลากรในองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู

เพื่อป้องกันการทุจริ ตในการปฏิบตั ิราชการ จึงได้ จดั

กิจกรรมป้องกันผลประโยชน ้์ทบั ซ้ อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลแม่สนู เพื่อให้ พนักงานทุก
คนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็ นเครื่ องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้ เกิด
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้ างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้ อน
3.2

เพื่อเสริมสร้ างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สจุ ริตโปร่งใสของข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
3.3 เพื่ อเสริ ม สร้ างให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สูน มี จิ ตส านึก
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่ องความซื่อสัตย์ สุจริ ต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง
ส่งผลให้ หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์ รัปชัน มุง่ สูก่ ารเป็ นข้ าราชการท้ องถิ่นไทยใสสะอาด
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4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้ างองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ ความรู้เรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ ารองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
ตัวชี ้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้ างมีความเข้ าใจเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ผลลัพธ ้์
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้ างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อนและมีความประพฤติ
ปฏิบตั งิ านไม่ยงุ่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้ การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้ ให้ ความสาคัญกับการผลักดันให้ การป้องกัน
และปราบปราม การทุจริ ตเป็ นวาระแห่งชาต ้ิ และรัฐบาลได้ แถลงนโยบาย 11 ด้ าน อันรวมถึงประเด็นเรื่ อง
การส่ง เสริ ม การบริ หารราชการ แผ่นดินที่ มี ธ รรมาภิ บาลและการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริ ตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและ
เป็ นธรรมยึดหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ด ้ี เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ วางใจในระบบราชการเสริ มสร้ าง
ระบบคุณธรรม รวมทังปรั
้ บปรุ งและจัดให้ มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริ ตและ
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนในภาครัฐทุกระดับ
ปั จจุบนั หน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้ เผยแพร่องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและ
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ปราบปรามการ ทุจริ ต โดยเฉพาะเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อน (Conflict of Interest) สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต แห่งชาต ้ิ ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้ จดั ทา ยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) และพัฒ นาเครื่ องมื อการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
:

ITA)

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้ าน อันรวมถึง การต่อต้ านการ

ทุจริตในองค์กร ซึง่ สนับสนุนให ้้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่ องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้ อน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ อันรวมถึงการให้ ความรู้ ตามคู่มือหรื อ ประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อนแก่
เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานด้ วย
เพื่ อตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลและยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริ ต
ข้ างต้ น และเพื่อนา เครื่ องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นกลไกสาคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื ้อต่อการมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ของเจ้ าหน้ าที่ในภาครัฐ อบต.แม่สูน จึงได้ ตระหนัก และเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้ อนขึน้ เพื่ อเป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้ างความรู้ ความ เข้ าใจแก่บุคลากรให้ เกิดความ
ตระหนักถึงปั ญหาในเรื่ องดังกล่าว รวมทัง้ เป็ นข้ อมูลให้ ประชาชนและผู้สนใจได้ ศกึ ษา เพื่อเป็ น พื ้นฐานการ
ปฏิบตั ิตนในการร่วมกันรณรงค์สร้ างสังคมไทยให้ เป็ นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริ ตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้ เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ ตอ่ ไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของอบต.แม่สนู ให้ บคุ ลากรผู้ปฏิบตั งิ านนาไปเป็ น
องค์ความรู้ในการทางานให้ เป็ นไปด้ วยความถูกต้ อง
3.2 เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่บคุ ลากรให้ เกิดความตระหนักถึง
ปั ญหาการทุจริ ต คอร์ รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคมู่ ือการปฏิบตั งิ านเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อนของอบต.แม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
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6.2 จัดทา (ร่าง) คูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
6.3

ตรวจสอบความถูกต้ อง

6.4 จัดทาคูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
6.5 แจกจ่ายให้ บคุ ลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
12,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
มีการจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั งิ านเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝั งองค์ ความรู้ ให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542
และที่แก้ ไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กาหนดเรื่ องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว ้้เพื่อลดระบบ อุป ถัมภ์ในสังคมไทย ให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์สว่ นรวมออกจากกันได ้้หาก เจ้ าหน้ าที่ของรัฐฝ่ าฝื นให้ ถือเป็ นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้ วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรื อ “Conflict

of

Interest”

ได้ รับการกล่าวถึงอย่าง

กว้ างขวางในรอบหลายปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปั ญหา
การทุจริตคอร์ รัปชันของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศรวมทัง้ ได้ สร้ าง ความเสียหายให้ กับประชาชนโดย
ส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้ น จาเป็ นที่หน่วยงานภาครัฐต้ องเร่งสร้ างองค์ความรู้ให้ บคุ ลากรมีความพร้ อมที่
จะเข้ าใจสาเหต ุ้ และปั จจัยที่นาสู่การคอร์ รัปชัน เพื่อจะได้ หาทางป้องกันและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ ห่างไกลจาก
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ต้ นเหตุตา่ งๆ ที่นาไปสูก่ ารทุจริ ต คอร์ รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่ องการปลูกฝั งองค์ความรู้ให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทัง้ ให้ ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปั ญหาความขัดแย้ งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน ้์ ส่วนรวม หรื อเกิดเป็ นผลประโยชน์ทบั
ซ้ อน ซึ่งเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างที่เกี่ยวข้ องกับหลายมิต ทังมิ
้ ติด้านสังคม การเมืองและ การบริ หารที่สาคัญ
สะท้ อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา

ดังนัน้ อบต.แม่สูนจึงได้ จัดทามาตรการ “ปลูกฝั งองค์ความรู้ ให้ มีความเข้ าใจเกี่ ยวกับ Conflict
of Interest” ขึ ้น เพื่อสร้ างจิตสานึกและเสริ มสร้ างจริ ยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน ้์สว่ นรวมในการปฏิบตั ริ าชการเป็ นสาคัญ หากข้ าราชการและพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐขาดจิตสานึกในหน้ าที่ที่จะปกป้อง ผลประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติ มีการใช้ อานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่ อเอื ้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้ อง เหนือผลประโยชน์
ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้ างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้ างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บคุ ลากรของอบต.แม่สนู
3.2 เพื่อสร้ างจิตสานึกและเสริมสร้ างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบตั ริ าชการเป็ นสาคัญ อันจะนามาซึง่ การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้ อนในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรื อสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝั งองค์ความรู้ให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับ Conflict
of Interest
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
6.2 ออกแบบกิจกรรม
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6.3 จัดเตรี ยมเอกสาร
6.4 ดาเนินการจัดประชุม
6.5 สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
12,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิตกิ าร สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
มีการประชุมหรื อสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝั งองค์ความรู้ให้ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับ Conflict of
Interest
1.2 การสร้ างจิตสานึกและความตระหนักแก่ ประชาชนทุกภาคส่ วนในท้ องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้ นไม้ เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้ อน ในพืน้ ที่ตาบลแม่ สูน ประจาปี
2561
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
เนื่องด้ วยปั จจุบนั โลกกาลังเผชิญกับ สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ที่ทาให ้้อณ
ุ หภูมิโลกสูงขึ ้น หรื อที่เรี ยกว่า สภาวะโลกร้ อน ซึ่งส่งผลให้ เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชี วิตของมนุษย์ อาท ้ิ เกิ ดความแห้ งแล้ ง มีไ ฟไหม้ ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็ นต้ น ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากการตัดไม้ ทาลายป่ าของ
มนุษย์ ดังนัน้ ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก จึงได้ ร่วมมือกันป้องกันและแก้ ไขภาวะโลก ร้ อน ซึ่งเป็ นปั ญหาที่สาคัญ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื ้นท ้ี ้่ สีเขี ยวจึง
เป็ นหนทางหนึ่ ง ในการแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อนโดยตรงเนื่ อ งจากต้ นไม้ เป็ นแหล่ ง ดู ด ซั บ ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊ าซออกซิเจน อีกทังเป็
้ นการสร้ างความสมดุลการใช้ พื ้นที่ให้
เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื ้นผิวในพื ้นที่นนั ้ ๆ ลงได้ อย่างน้ อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็ นการแก้ ไข
ปั ญหาภาวะโลกร้ อน องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จึงได้ จดั ทาโครงการ “ปลูกต้ นไม้ เพื่อเพิ่มพื ้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกร้ อนในพื ้นที่ตาบลแม่สนู ประจาปี 2561” เพื่อให้ ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหา
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ภาวะโลกร้ อนสร้ างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified

City)

และร่ วมถวายเป็ นราชสักการะใน

วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนัน้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู

จึงได้

จัดทาโครงการนี ้ขึ ้นมา เพื่อเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในพื ้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื ้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริ หารส่วนตาบลแม่สูนเพื่อให้ เกิดความร่ มรื่ น แก่ชมุ ชน พร้ อมทังเป็
้ นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1

เพื่อให้ ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้ อม

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอนั เป็ น

สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อน โดยเพิ่มพื ้นที่
สีเขียวในตาบล
3.3 เพื่อให้ ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้ อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ชมุ ชนเป็ นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้ างความร่มรื่ น
และคลายร้ อนแก่ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้ นไม้ จานวน 800 ต้ น
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
พื ้นที่สาธารณะในเขตตาบลแม่สนู อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่ว นราชการ องค์ กรภาคเอกชน สถาบันการศึก ษา กลุ่ม พลัง มวลชน และ
ประชาชนในท้ องถิ่น เข้ าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในพืน้ ที่ ให้ จัดเตรี ยม
สถานที่เพื่อปลูกต้ นไม้
6.3 จัดซื ้อกล้ าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้ นไม้ โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนใน ท้ องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
7. ระยะเวลาดาเนินการ
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4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานเกษตร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมีความเข้ าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
10.2 ทาให้ เพิ่มพื ้นที่ป่าไม้ และสิ่งแวดล้ อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้ อน
10.3 ทาให้ ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
10.4 ทาให้ เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างความสามัคคีและสร้ างความร่ม
รื่ นในชุมชน
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่ งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม แหล่ ง
ท่ องเที่ยว พัฒนา และ ปรั บปรุ งภูมิทัศน์ ในชุมชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็ นพื ้นที่ที่มีทรัพยากรป่ าไม้ อยู่เป็ นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ ทาลายป่ าไม้ ที่
ผิดกฎหมายไ ้้เพิ่มมากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ทาให้ ปัจจุบนั ทรัพยากรป่ าไม้ ของประเทศไทยมีจานวนลดน้ อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาต ้ิ สิ่งแวดล้ อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนเป็ น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและ ภาคเอกชนจึงได้ มีการริ เริ่ มโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม ้้ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพิ่มมากขึ ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปั ญหาปริ มาณป่ าไม้ ของ ประเทศ โดยทัง้ สองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้ นหาวิธี นานัปการที่ จะเพิ่มปริ มาณป่ าไม้ ของประเทศไทยให้ มากขึน้ อย่างมั่นคง และยั่งยื น ซึ่ง
พระองค์ท่านได้ เสนอวิธี ที่เรี ยบง่ ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่ อง “ปลูกป่ า 3 อย่าง เพื่ อ
ประโยชน์4 อย่าง”

ปลูกป่ า 3 อย่าง ได้ แก ้่ ปลูกไม้ ให้ พออยู่ พอกิน พอใช ้้และระบบนิเวศน ้์ “พออยู่”

หมายถึง ไม้ เศรษฐกิจ ปลูกไว้ ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน”
สมุนไพร “พอใช้ ”

หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ

หมายถึง ปลูกไม้ ไว้ ใช้ สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ ฟืน และไม้ ไผ่ เป็ นต้ น เพื่อ

ประโยชน์ตอ่ ระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ในฐานะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่อยู่ใกล้ ชิดกับประชาชน
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มากที่สุด ได้ ตระหนัก ถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบในการร่ วมกันอนุรักษ์ ฟืน้ ฟ ู้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมในชุมชน จึงได้ จดั ทาโครงการ ส่งเสริ มการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู เพื่อส่งเสริมให ้้ประชาชนในชุมชนได้ ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็ นการรักษาประโยชน์ ส าธารณะ สร้ างความสามัคคี และสร้ างกลุ่ม อาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้ อมในชุมชน เพิ่มมากขึ ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้ นไม้ และปลูกป่ าชุมชนในเขตพื ้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู จานวน
17 หมูบ่ ้ าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ ประเภทต่างๆ ทังไม้
้ ยืนต้ น ไม้ ประดับ ไม้ ผล ไม้ ดอก และพืชผักสวนครัว รัว้ กินได้
เป็ นต้ น
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สภาพแหล่งน ้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื ้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สนู จานวน 17 หมูบ่ ้ าน และพื ้นที่ทงหมดในเขตองค์
ั้
การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู โดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้ าร่วมโครงการ ประกอบด้ วย คณะผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน ตาบลแม่สนู พนักงาน/ลูกจ้ าง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ผู้นาชุมชนกลุม่ ต่างๆ ทัง้
17 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุม่ ผู้สูงอาย ุ้ ประธาน อสม. ประธานกลุม่ สตรี ฯลฯ กลุม่ เด็ก
และเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน
เป็ นต้ น
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
พื ้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู และแหล่งน ้า คูคลอง ใน
เขตองค์การ บริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดอบรมผู้เข้ าร่ วมโครงการพร้ อมชี ้แจงความเป็ นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
(กลุม่ รวมทุก ชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตังกลุ
้ ่มพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมประจาชุมชน
(กลุม่ ย่อยแต่ละ ชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
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ชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้ นไม้ ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูค ลอง กาจัดวัชพืชในแม่น ้าคูคลอง ทา
ความสะอาดถนน และพื ้นที่สาธารณะประโยชน์ตา่ ง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทศั น ้์ และอนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้ มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่ น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็ นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อื่นๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป
6.6 จัดกิ จ กรรมศึกษาดูง านหมู่บ้าน/ชุมชน หรื อหน่วยงานที่ ประสบความส าเร็ จ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ้ิ และสิ่งแวดล้ อม เพื่อเป็ นกรณี ตวั อย่างให้ แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริ หารส่วน
ตาบลแม่สนู
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานเกษตร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
เกิดกลุม่ อาสาสมัครพิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในชุมชนเพิ่มมากขึ ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้ อมในชุมชนมีมากขึ ้น

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั ว้
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ปั จจุบนั ปั ญหาเรื่ องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ ้น

ซึง่ เห็นได้ จากสถิตขิ องผู้ป่วยที่มารับ

บริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆ และอัตราการป่ วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ ้น
โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของ โรงพยาบาลเพื่อให้ รองรับผู้ที่มารับบริ การ ซึง่ เป็ นภาระที่รัฐบาลจะต้ องเสีย
งบประมาณในการดาเนินการเป็ นอันมาก และเป็ น การแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้ นเหตุของปั ญหา
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สุขภาพที่สาคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถกู สุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรื อผัก
ผลไม้ ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้ สารกาจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถกู วิธี เพื่อเหตุผลทางการค้ าและ
พาณิชย์ทาให้ สารเคมีที่เป็ นโทษเหล่านัน้ ตกอยูก่ บั ผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลี กเลี่ยง แนวทางในการ ป้องกัน
ปั ญหาที่เป็ นการแก้ ที่ต้นเหตุแบบยัง่ ยืน คือการให้ สขุ ศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อ
บริโภคใน ครัวเรื อน
การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรี ย์ก็เป็ นหนทางหนึ่งที่จ ะช่วยให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับสารอาหาร
ที่ด ้ี มีประโยชน์ แต่กระนัน้ สาหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็ นปั ญหาใหญ่ในการที่จะเริ่ มต้ นที่จะ
เรี ยนรู้การปลูกผักด้ วยตนเอง ชุมชน บ้ านสวนพอเพียงตระหนักในปั ญหานี ้ จึงได้ ร่วมกันจัดตังโครงการนี
้
้ขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรี ย์ระหว่างสมาชิกด้ วยกันเอง
3.2 เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื ้นเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็ นสารอาหารให้ คงอยู่ไว ้้
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้ เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้ สารเคม ้ี สงเคราะห์ใดๆ
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรื อนเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจและใช้ แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 สมาชิกชุมชนบ้ านสวนพอเพียง
4.2 ประชาชนทัว่ ไป
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
พื ้นที่ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขันเตรี
้ ยมการ มีการวางแผนการให้ ความรู้ แบ่งกลุม่ ย่อย แบ่งหัวข้ อโครงงาน จัดตังที
้ มงานที่เป็ น
ผู้ประสาน รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรี ย์ไว้ รับประทานเองเพื่อสร้ างแรงจูงใจ บางกลุ่มย่อย แบ่ง
หัวข้ อโครงงาน จัดตังที
้ มงานที่เป็ นผู้ประสานงาน
6.2 ขันปฏิ
้ บตั ริ วบรวมบล็อกของสมาชิก หรื อลิงค์ภายนอกที่ให้ ความรู้เกี่ยวกั บการปลูกและดูแลผัก
อินทรี ย ้์ เพื่อให้ สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ ศกึ ษาก่อนลงมือปฏิบตั ้ิ แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผกั กระตุ้น
การนาเสนอของผู้เ ข้ าร่ วมโครงการในการแลกเปลี่ ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่ง กันและกัน จัดให้ มี การ
นาเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
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6.3 ขัน้ ประเมิ นผล การน าเสนอผลงานที่ ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิ ตที่ ส าเร็ จแล้ ว มี การส ารวจ
ความก้ าวหน้ าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรี ย์เพื่อการบริ โภค (จานวนครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ)
ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึน้ ขัน้ ปรั บปรุ งและพัฒนา มี การสรุ ปปั ญหาที่ ได้ จากการ
ดาเนินการที่ผ่านมา โดยดูตวั ชี ้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ ไข ร่วมกัน ส่งเสริ มให้ เกิดธนาคารพันธุ์พืช
สวนครัวสาหรับให้ บริการสมาชิก
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรี ย์
10.2 สมาชิกสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง
10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคณ
ุ ภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับประโยชน์จากการปลูกผักบริ โภคเอง ได้ เกิดการเรี ยนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและเกิดการแบ่งปั น
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
โครงการอบรมให้ ความรู้ สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นโครงการตาม
แนวพระราชดาร ้ิ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ได้ ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็ นอยู่ที่ยากจนของราษฎร
พร้ อมทัง้ ได้ พ ระราชทานแนว ทางการดาเนิน งานให้ หน่ว ยงานต่า งๆ นาไปวางแผนปฏิ บัติง านให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหาให้ กับราษฎรผู้ประสบความทุกข ้์ ยาก ด้ อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่
ประเทศ โดยเน้ นให้ ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็ นเบื ้องแรก ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่าง
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็ นการปูพื ้นฐานไว้ สาหรับ “ความกินด ้ี อยู่ด ้ี ในอนาคต” ด้ วย
ดังนัน้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจงึ เป็ นโครงการที่ม่งุ พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ ให้ มีฐานะ ความเป็ นอยู่
ที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยูห่ า่ งไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้ จริ ง โดยมีหลักการสาคัญคือ
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การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะ หน้ า เป็ นขันตอนตามล
้
าดับความจาเป็ น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริ มความรู้
และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนัน้ ยังมุ่งเน้ นการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้ องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้ องกับศักยภาพของ
พื ้นท ้ี ้่ และความพร้ อมของเกษตรกรได้ ด้วยตนเอง โดยใช้ กระบวนการแบบม ้ี ส่วนร่วมของเกษตรกร
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลแม่สนู

จึงจัดทาโครงการอบรมให้ ความรู้ การสร้ างอาชีพ สร้ างราย

ได ้้โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาร ้ิ มา
ประยุกต์เผยแพร่ให้ กบั ผู้มีรายได้ น้อย ด้ อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้ กบั คนยากจนในตาบลแม่สนู
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้ าใจในการเพาะเห็ดให้ กบั คนยากจนในตาบลแม่สนู
3.3 สามารถนาความรู้ไปสร้ างรายได้ ให้ กบั ตนเอง
3.4 สามารถนาเห็ดไปแปรรูปเป็ นสินค้ าต่างๆ
3.5 สร้ างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้ างอาชีพในตาบลแม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุม่ เป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้ กบั ผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึ กปฏิบตั งิ านอย่างจริ งจัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
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งานเกษตร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
10.1 ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผู้เข้ าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผู้เข้ าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได ้้
10.4 มีรายได้ เพิ่มขึ ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรี ยนรู้และเข้ าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสร้ างจิตสานึกและความตระหนักแก่ เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ: โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครั ว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ในสภาวะปั จจุบนั สังคมมีความเจริญก้ าวหน้ าในการพัฒนาประเทศด้ วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วน
ใหญ่ยึดติดอยู่กบั ความสาเร็ จทางวัตถุกนั มาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่ องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้ องถิ่น ความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน ชาต ้ิ ศาสนา พระมหากษัตริย ้์ทาให้ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึง่ เป็ นปั ญหาที่ต้องแก้ ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื ้นฐานความกตัญญ ู้ เริ่ มจากสังคมเล็กๆ
ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้ รับการเรี ยนรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่ อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้ วเยาวชนก็จะ
สามารถเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ เก่ง ดีมีประโยชน ้์เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ วปั ญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอัน
ควร ปั ญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ได้ เล็งเห็นความสาคัญจึงได้ จดั ทาโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู และโรงเรี ยนในเขต
ตาบลแม่สนู โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้ เป็ นสถาบันครอบครัวที่
เข้ มแข็ง ให้ สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื ้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสานึกดีตอ่ บุพการ ้ี ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้ างความรู้ในเรื่ องโทษภัยของ
ยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ ว มโครงการมี บทบาทและมี โอกาสฝึ กปฏิ บัติทากิ จ กรรมร่ วมกัน อันก่ อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมูค่ ณะ
3.2 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการได้ ฝึกความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และการรู้จกั แบ่งปั นซึง่ กันและกัน
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3.3 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการในด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยูร่ ่วมกันใน
สังคม
3.4 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเองและการมีสว่ น
ร่วม
3.5 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั
3.6 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการได้ สานึกดีตอ่ บุพการ ้ี ครอบครัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครอง นักเรี ยนระดับชัน้ ป.6 โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู โรงเรี ยนในเขต
ตาบลแม่สนู ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้ าง
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้ องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมตั ิ
6.3 ประสานการจัดงานให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรี ยนต่าง ๆ เข้ าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานและประชุมชี ้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างตามระเบียบ พร้ อมทังภาพถ่
้
ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
การศึกษาองค์การ บริหารส่วนตาบลแม่สนู
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
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10.1 ผู้เข้ าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการทางด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้ าร่วมโครงการมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลกั ษณะนิสยั อันพึงประ
สงค ้์
10.3 ผู้เข้ าร่วมโครงการมีจิตสานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้ าที่ของตนเอง
10.4 ผู้เข้ าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินยั
10.5 ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้ องท่ องธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ในสภาวะปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว

ทาให้ เยาวชน

นักเรี ยน

นักศึกษาหลง

เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ ้งคาสัง่ สอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็ นสิ่งที่งมงาย ไร้ สาระ
ล้ าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ ชีวิตมีความมัน่ คงและสามารถแก้ ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ ้นได ้้จงึ มีแนวโน้ มในการ ดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้ เกิดความเครี ยดจนอาจจะแก้ ปัญหา
ด้ วยการฆ่าตัวตาย หรื อแก้ ปัญหาด้ วยการพึง่ ยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็ นอนาคตของชาติเป็ นกลุม่ คน
ที่มีพลังอันสาคัญ

ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้ างกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

เด็กและเยาวชนเป็ นวัยที่มีความคิด สร้ างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้ เด็กและเยาวชนกล้ าคิด
กล้ าทา กล้ าแสดงออกในสิ่งที่ดีพฒ
ั นาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้ างสรรค์ สร้ างให้ พวกเขาตระหนักถึงคุณค่า
ของตนเองพร้ อมมีภมู ิค้ มุ กัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็ นเหยื่อ หรื อสร้ างปั ญหาให้ กบั สังคม แต่กลับ
จะเป็ นผู้พร้ อมที่จะพัฒนาตนเองให้ เป็ นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็ นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติ
เพื่อความเจริญก้ าวหน้ าและมัน่ คงของชาติ เยาวชนจึงต้ องมีความรู้และศีลธรรมควบคูก่ นั ไป เพื่อให้ เยาวชน มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีคา่ นิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พาน้ องท่องธรรมะ” เป็ นโครงการที่ชว่ ยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝั งจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็ นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้ มี
ทักษะในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพื่อให้ เด็กและเยาวชนที่นาธรรมะนาหลักคาสอนที่รับไป
ประยุกต์ใช้ ชีวิตประจาวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดี
งามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูร่ ่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้ วยความเกื ้อกูลและประกอบ
อาชีพที่สจุ ริต การพัฒนาจิต ให้ เป็ นจิตที่สมบูรณ์ทงคุ
ั ้ ณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ ายการพัฒนา
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ปั ญญา ให้ เกิดปั ญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ ไข
ปั ญหา

สร้ างภูมิต้านทานให้ กบั ตนเองด้ วยคุณธรรม

ให้ เป็ นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก

นาพาชีวิตสู่

ความสาเร็จเพื่อ เกื ้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สดุ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ทิ ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการได้ ฝึกความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และการรู้จกั แบ่งปั นซึง่ กันและกัน
3.3 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการในด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยูร่ ่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเองและการมีสว่ น
ร่วม
3.5 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรี ยนและเยาวชนตาบลแม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้ องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมตั ิ
6.3 ประสานการจัดงานให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรี ยนต่างๆ เข้ าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานและประชุมชี ้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างตามระเบียบพร้ อมทังภาพถ่
้
ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
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10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
10.1 ผู้เข้ าร่วมโครงการมีพฒ
ั นาการทางด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้ าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้ าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินยั
10.4 ผู้เข้ าร่วมโครงการได้ รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้ าค่ ายพุทธบุตร
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ ว ทาให้ เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ ้ง คาสัง่ สอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็ นสิ่งงมงาย ไร้ สาระ ล้ าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทาให ้้ชีวิตมีความมัน่ คงและสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ ้นได้ จึง
มี แ นวโน้ ม ในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ผิ ด ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด จนอาจจะแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการฆ่า ตัว ตาย หรื อ
แก้ ปัญหาด้ วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็ น
อนาคตของชาติ เป็ นกลุ่มคนที่ มีพลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริ มสร้ างกิจกรรมที่เป็ นประโยชน ้์ ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็ นวัยที่มีความคิดสร้ างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การ
กระตุ้น ให้ เด็ ก และเยาวชน กล้ า คิ ด กล้ า ท า กล้ าแสดงออกในสิ่ ง ที่ ดี พัฒ นาศัก ยภาพและพลัง ในเชิ ง
สร้ างสรรค ้์และส่งเสริมให้ เป็ นคนที่ม ้ี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบ
ในการดาเนิ นชี วิต จะช่วยสร้ างให้ พ วกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้ อมมี ภูมิ ค้ ุม กัน รู้ เท่า ทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็ นเหยื่อหรื อสร้ างปั ญหาให้ กับสังคม แต่กลับจะเป็ นผู้ พร้ อมที่ จะพัฒนาตนเองให้ เป็ น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็ นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าและ มัน่ คงของ
ชาต ้ิ เยาวชนจึงต้ องมีความรู้และศีลธรรมควบคูก่ นั ไป เพื่อให้ เยาวชนมีจริ ยธรรม มีศีลธรรม และมีคา่ นิยมใน
การ ดาเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท ้ี ้่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมายองค์การบริ หารส่วนตาบลมีหน้ าที่
ต้ อ งท าในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (5) ส่ ง เสริ ม การศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขันตอนการกระจายอ
้
านาจและ หน้ าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ
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เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้ อ 11 การ บารุ งรักษาศิลปะ จารี ต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิ่น
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จึงได้ จดั ทาโครงการ “เข้ า
ค่ายพุทธบุตร โรงเรี ยนบ้ านล้ องอ้ อ”

ซึ่งเป็ นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝั ง

จิตสานึกจริ ยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็ นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้ มี
ทัก ษะในการด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ ให้ เด็ ก และเยาวชนน าธรรมะน า หลัก ค าสอน ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ เด็กและเยาวชนเข้ าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิต
และนาหลักธรรม ไปปฏิบตั ใิ นชีวิตประจาวัน
3.2 เพื่อให้ เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็ นผู้มีศีล สมาธิ
ปั ญญา เป็ น แบบอย่างที่ดีในสังคม
3.3

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ

เหมาะสม
3.4 เพื่อปลูกฝั งค่านิยมและพัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม มีคณ
ุ ธรรม มีความซื่อสัตย ้์สจุ ริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง
4. เป้าหมาย
4.1 เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านแม่สนู น้ อย จานวน 20 คน
4.2 เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านล้ องอ้ อ จานวน 20 คน
4.3 เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านต้ นส้ าน จานวน 20 คน
4.4 เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านหนองยาว จานวน 20 คน
4.5 เด็กนักเรี ยนวิทยาลัยการอาชีพฝาง จานวน 20 คน
4.6 เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนรัตนาเอื ้อวิทยา จานวน 20 คน
5. สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตาบลแม่สนู อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง
8. วิธีดาเนินการ
8.1 ประชุมปรึกษาหารื อ/กาหนดแนวทางในการดาเนินการ
8.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
8.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ กบั หมูบ่ ้ าน ในเขตพื ้นที่ได้ รับทราบ
8.4 ดาเนินการจัดกิจกรรม
8.5 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นปี ต่อไป
9. งบประมาณ
35,000 บาท
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1

นักเรี ยนเข้ าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตและนา

หลักธรรมไปปฏิบตั ใิ น ชีวิตประจาวัน
10.2

นักเรี ยนประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็ นผู้มีศี ล สมาธิ ปั ญญาเป็ น

แบบอย่างที่ดีในสังคม
10.3 พัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ตามหลัก ธรรมค าสอนทางศาสนาให้ อ ยู่ร่ ว มกัน อย่ า งสงบสุข และ
เหมาะสม
10.4 ปลูกฝั งค่านิยม มีจิตสานึกที่ดี มีคณ
ุ ธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคม
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคาขวัญต่ อต้ านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นปั ญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝั งรากลึก เป็ นปั ญหาที่สะท้ อน
วิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึง่ การที่จะแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างยัง่ ยืนนันคนในสั
้
งคมต้ อง
มีคา่ นิยมในการรักความดีและรู้สกึ ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึง่ การสร้ าง
ค่านิยมที่ถกู ต้ องนี ้จะเป็ นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ ทกุ คน เป็ นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ
ปั จจุบนั ประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปั ญหาเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้ หากตนเอง
ได้ รับ ผลประโยชน์ด้วย สะท้ อนให้ เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝั งด้ านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยัง่ ยืน
หากปล่อยให้ คา่ นิยมท ้ี ้่ ไม่ถกู ต้ องเช่นนี ้เกิดขึ ้นต่อไป ความล้ มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ ้นกับ
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สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้ านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ต่อต้ านการทุจริ ตขึ ้น

จึงได้ จดั กิจกรรมการประกวดคาขวัญ

ทังนี
้ ้เพื่อกระตุ้นให้ เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจปั ญหาที่เกิดขึ ้น

และพร้ อมที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการ ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็ นการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาทุจริตที่ได้ ผลที่สดุ

ตามพระราชบัญญัต

้ิ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล

พุทธศักราช 2537 และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท ้ี ้่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริ หารส่วนตาบล มี
อานาจหน้ าที่ในการพัฒนาตาบลทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต ้้บงั คับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตาบลมีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริ มการพัฒนาสตร ้ี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อาย ุ้ และผู้พิการ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขันตอน
้
กระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตาบล มีอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง ดังน ้ี ้้(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ้ี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัต ้ิ การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ เป็ น คนที่
สมบูรณ์ทงด้
ั ้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการสร้ างจิตสานึกด้ านจริยธรรมและคุณธรรมให้ เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์ รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้ างค่านิยมที่ถกู ต้ องให้ กบั เด็กและเยาวชน และให้ เกิดจิตสานึกที่จะยึดมัน่ ในการทา
ความด ้ี มีความ ซื่อสัตย์สจุ ริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก และเยาวชนได้ ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้ างสรรค์มีคณ
ุ ค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้ านการทุจริ ต
3.4 เพื่อให้ เด็กและเยาวชน รู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และสร้ างสรรค์
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื ้นที่ตาบลแม่สนู
เชิงคุณภาพ
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เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชันที่
เกิดขึ ้นและ พร้ อมที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.2 แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้ เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้ าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู กาหนด
5.5 ทาพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
7. งบประมาณดาเนินการ
40,000 บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริ ตคอร์ รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้ อง มีจิตสานึกที่จะยึดมัน่ ในการทาความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้ างสรรค์มีคณ
ุ ค่าในทางภาษาที่สื่ อ
ถึงการต่อต้ าน การทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และสร้ างสรรค์

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้ างภูมิค้ ุมกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนตาบลแม่ สูน (กิจกรรม “โต
ไปไม่ โกง”)
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2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
ในปั จจุบนั การทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นปั ญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝั งรากลึก

เป็ นปั ญหาที่

สะท้ อนวิกฤตการณ ้์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึง่ การที่จะแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างยัง่ ยืนนันคนใน
้
สังคมต้ องมีคา่ นิยมในการรักความดีและ

รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริ ตคอร์ รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัตสิ ภา ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช
2537 และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้ าที่ใน
การพัฒนาตาบลทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้ บงั คับ แห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริ มการพัฒนาสตร ้ี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อาย ุ้ และผู้พิการ พระราชบัญญัตกิ าหนด
แผนและขันตอน
้
กระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วน ตาบล มีอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง ดังนี ้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ เป็ น คนที่สมบูรณ์ทงด้
ั ้ านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้ รัฐต้ องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตังแหล่
้ งเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ทุก รูปแบบ นัน้
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู พิจารณาเห็นความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้ จดั โครงการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันทางสังคม ให้ เด็กและเยาวชนตาบลแม่สนู (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ ้น เพื่อเป็ นการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันและค่านิยมที่ถกู ต้ องซึง่ จะเป็ นรากฐานท ้ี ้่ สาคัญ ที่ทาให้ เด็กและเยาวชนเติบโตขึ ้นเป็ นพลเมืองที่
มีคณ
ุ ภาพ และเป็ นการป้องกันแก้ ไขปั ญหาทุจริตคอร์ รัปชันที่ได้ ผลที่สดุ โดยการปลูกฝั งจิตสานึกให้ เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้ อง มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต การยึดมัน่ ในความสัตย์จริงรู้จกั แยกแยะถูกผิด ปฏิบตั ิตอ่ ตนเอง
และผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ

และพร้ อมที่จะเสียสละประโยชน์สว่ นตนเพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝั งให้ เด็กและเยาวชนเป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ
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3.3 เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้ อมที่จะเสียสละประโยชน์สว่ นตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลแม่สนู จานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชัว่ ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้ รับมาปรับใช ้้กบั ตนเอง และสังคมส่วนรวมได้ อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
5.2 แต่งตังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิ
้
ทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
7. งบประมาณดาเนินการ
80,000 บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้ รับการปลูกฝั งให้ เป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภมู ิค้ มุ กันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริ ตคอร์ รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้ อมที่จะเสียสละประโยชน์สว่ นตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้ างภูมิค้ ุมกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนตาบลแม่ สูน (กิจกรรม
“ส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็ นมา
เนื่ อ งจากปั จ จุบัน เด็ก และเยาวชนไทยได้ รั บ ผลกระทบจากหลายๆ ด้ า น ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญหาเช่น
ผลกระทบด้ าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ้์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของ การศึกษา สนใจแต่วตั ถุนิยม ไม่ร้ ูจกั การประมาณตน ซึ่งก่อให้ เกิดผลเสีย
ต่ออนาคตของชาติ ดังนันจึ
้ งควรทาให้ เด็กและเยาวชน รู้จกั ความพอเพียง ปลูกฝั งอบรม บ่มเพาะให้ เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้ อม และวัฒ นธรรม โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้ เด็กและเยาวชนรู้ จกั การใช้ ชีวิตได้ อย่างสมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
เห็ น คุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรต่ า งๆ รู้ จั ก อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น รู้ จั ก เอื อ้ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ แ ละแบ่ ง ปั น มี จิ ต ส านึ ก
รักษ ้์สิ่งแวดล้ อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็ นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สูน พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็ นอนาคตของ
ชาติ จึงได้ จดั โครงการ สร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนตาบลแม่สูน (กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ ้น เพื่อปลูกฝั ง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ กบั เด็กและเยาวชน เป็ นการ
สร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนสามารถใช้ ชีวิตได ้้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิดขึ ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั อยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จกั เอื ้อเฟื ้ อเผื่อแผ่และแบ่งปั น มีจิตสานึก
รักษ์ สิ่งแวดล้ อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็ นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา
66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้ าที่ในการพัฒนาตาบลทังในด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม
และมาตรา 67 ภายใต้ บงั คับแห่งกฎหมาย องค์การบริ หารส่วนตาบลมีหน้ าที่ต้องทาในเขตองค์การบริ หาร
ส่วน ตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริ มการพัฒนาสตร ้ี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอาย ุ้ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริ หารส่วนตาบล มีอานาจและ
หน้ าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้ องถิ่นของตนเอง ดังนี ้ (9) จัด
การศึกษา (10)

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ้ี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท ้ี ้่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ทงด้
ั ้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ ้์ สงั คม
และสติปัญญา ความรู้ มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
3.2 เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง
3.3 เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้ จกั เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และแบ่งปั น
และรู้จกั อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลแม่สนู จานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จกั การใช้ ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ แบ่งปั น และรู้จกั อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข
5. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั ้ิ
5.2 แต่งตังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิ
้
ทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
7. งบประมาณดาเนินการ
80,000 บาท
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8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
10.1

เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนิน

ชีวิตประจาวันได้
10.2

เด็กและเยาวชนมีภมู ิค้ มุ กันทางสังคม

สามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นได้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จกั เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และแบ่งปั น และรู้จกั อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
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มิตทิ ่ ี 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้ านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้ านการทุจริ ตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ จดั ทายุทธศาสตร์ ชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตมาแล้ ว 3
ฉบับ ปั จจุบนั ที่ใช้ อยู่เป็ นฉบับที่3 เริ่ มจากป ีี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็ นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ตทุกรูปแบบ โดยได้ รับ
ความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทกั ษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศกั ดิ์ศรี และเกี ยรติภูมิในด้ าน ความโปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสยั ทัศน ี์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทังชาติ
้ ต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ ประเทศไทย
ได้ รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ ้นได้ นนั ้ การบริ หารงานภาครัฐต้ องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ ้น เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐและประชาชนต้ องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ไม่ใช้
ต าแหน่ ง หน้ าที่ ใ นทางทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได ี้ก าหนดยุท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานออกเป็ น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้ างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้ านการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกันการทุ
้
จริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริ ตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index
: CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นหน่ วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้ างการจัดระเบียบบริ หารราชการ
ตามหลักการ กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้ นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็ น
กลไกหนึ่ง ในการส่ง เสริ ม การ ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เป็ นหน่ว ยงานหลักในการจัดท าบริ ก าร
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้ องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นให้ เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้ องให้ ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้ องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้ องถิ่น และส่งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่นเป็ น

76

หน่วยงานหลักในการจัดทาบริ การสาธารณะ รวมทังมี
้ ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาในระดับพื ้นท ีี ี่
ส่วนการ กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะทาได้ เท่าที่จาเป็ นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้ อง
เป็ นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้ องถิ่น
ทังนี
้ ้ ต้ องยอมรับว่าปั ญหาการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นเรื่ องที่มีคาครหา ที่ได้ สร้ าง
ความขมขื่นใจให้ แก ี่ คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมาเป็ นเวลาช้ านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกอบ กับมี ปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บัน่ ทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต ของคนทางานราชการส่วนท้ องถิ่นส่วน ให้ เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ ว เรื่ อง
ในท านองเดี ย วกัน นี ก้ ็ ส ามารถเกิ ดขึน้ กับ คนท างานในหน่ว ยงานราชการอื่ น ได ี้เ ช่น เดี ย วกัน เพี ย งแต่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงม ีี
โอกาสหรื อความเป็ นไปได้ สูงที่คนทางานในท้ องถิ่น อาจต้ องถูกครหาในเรื่ องการใช้ อานาจหน้ าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ ว่า โอกาสหรื อช่องทางที่คนทางานในท้ องถิ่นจะใช้ อานาจให้ ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ ไม่มาก
เท่ากับ ที่ คนท างานในหน่วยงาน ราชการอื่ น และมูลค่า ของความเสี ยหายของรั ฐ ที่ ค นทางานในอง ค์ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ ก่อให้ เกิดขึ ้นก็อาจเป็ นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริ ตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่ผ้ บู ริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้ านการ ทุจริ ตอย่างเห็นชัดเป็ นรูปธรรม ด้ วยการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ต ส่งเสริ มให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น บริ หารงานด้ วยความโปร่งใส มีความเข้ มแข็งในการบริ หารราชการตามหลักการบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองที่ดีหรื อหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริ ตขององค์กรตนเองต่อไปให้ ครอบคลุมพ้ื นท ีี ี่ ทวั่ ประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้ านการทุจริ ตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ วย
การจัดทาแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้ านการทุจริ ตของผู้บริหาร อย่างน้ อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้ านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้ อย 1 ครัง้
4.2 แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 4 ป ีี
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
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6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้ านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
6.3 จัดตังคณะท
้
างานการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริ ต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้ แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
10. ตังชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
ผลผลิต
มีประกาศเจตจานงการต่อต้ านการทุจริ ตของผู้บริหาร อย่างน้ อย 1 ฉบับ มีการประกาศ
เจตจานงการต่อต้ านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้ อย 1 ครัง้ มีแผนปฏิบตั ิการ
ป้องกันการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริ ต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได

ี้ลดข้ อร้ องเรี ยนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้ องถิ่น
2.2 มาตรการสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิบัตริ าชการ
2.2.1 สร้ างความโปร่ งใสในการบริหารงานบุคคลให้ เป็ นไปตามหลักคุณธรรม ทัง้ ในเรื่อง
การ
บรรจุแต่ งตัง้ โยกย้ าย โอน เลื่อนตาแหน่ ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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มาตรการการสร้ างความโปร่งใสในการบริ หารงานบุคคล (ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบล ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ างของอบต.แม่สนู เป็ นบุคลากรที่
มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริ หารส่วนตาบล ให้ มีศกั ยภาพ โดย
มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนางานให้ มีคณ
ุ ภาพ จะต้ องมีมาตรฐานในการ
ทางานที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้ านการ
พัฒ นาระบบบริ หารให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เป็ นธรรม เพื่ อ นาไปสู่การสร้ างมาตรฐานความโปร่ ง ใส และการ
ให้ บริการที่เป็ น ธรรมตรวจสอบได้ อย่างแท้ จริงต่อไป
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที่
กาหนดให้ การปฏิบตั ิงานตามอานาจ หน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่ วม ของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ริ าชการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริ หาร
กิจการบ้ านเมืองที่ด ีี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้ การบริ หารกิจ การบ้ านเมืองที่ดีนนั ้ ต้ องก่อให้ เกิด
ประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สูน จังหวัดเชี ยงใหม่ เรื่ อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล ลงวันที่ xx เดือนxxx
25xx

และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบล จังหวัดxxx

เรื่ อง มาตรฐาน

ทัว่ ไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบล ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้ าง ลงวันที่ 20
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการบริ หารงานบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นไปตาม
หลักคุณธรรม จริ ยธรรมในการทางาน มีความโปร่ งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้ จัดให้ มีมาตรการ
สร้ างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้ านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านบุคลากรมีรูปแบบ ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านที่ถกู ต้ อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3

เพื่อเป็ นการป้องกันการทุจริ ตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบตั งิ านด้ านบริหารงาน
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บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบตั ริ าชการด้ านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ มี
ประสิทธิภาพได้ คนดี คนเก่งเข้ ามา ทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้ านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่ องการบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้ าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่ อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 25xx
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็ นมาตรการในการปฏิบตั งิ านบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการดาเนินงานด้ านบริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนตาบล

จานวน

1

มาตรการ เจ้ าหน้ าที่งานบริ หารงานบุคคลสามารถปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล
ผลลัพธ์
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ลดข้ อร้ องเรี ยนในการดาเนินการด้ านบริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล ไม่น้อย
กว่า 90%บุคลากรขององค์การบริ หารส่วนตาบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริ หารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3 การบริ หารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบล มีความ
โปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้ าหน้ าที่ได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสัง่ มอบหมายของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล

ปลัดอบต.

และหัวหน้ าส่วน

ราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู

เป็ นหน่วยงานบริ หารราชการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรูปแบบ

หนึง่ ที่มีอานาจหน้ าที่ในการจัดทา บริ การสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่น ตามอานาจหน้ าที่ขององค์การ
บริ หารส่วนตาบล ทัง้ ที่ เ ป็ นหน้ าที่ ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 หน้ าที่ ตาม
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ
้
านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้ าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้ องค์การบริ หารส่วนตาบล มีหน้ าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริ การ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริ การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล นัน้ มักจะ
ประสบปั ญหาด้ านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กบั ฝ่ าย
ผู้บริ หาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรื อมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสัง่ การ อนุมตั ีิ อนุญาต ไปยังหัวหน้ า
หน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่ ายต่าง ๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้ บริ การ ทาให้ การบริ การเกิด
ความล่าช้ า ประชาชนไม่ได้ รับความสะดวกอันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริ ตประพฤติมิชอบใน
การ ปฏิบตั ริ าชการของเจ้ าหน้ าที่ ส่งผลให้ ระบบการให้ บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ องค์ การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที่
กาหนดให้ การปฏิบตั ิงานตามอานาจ หน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ประชาชน
โดยใช้ วิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ด ีี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้ การบริ หารราชการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอ่ ภารกิจของรัฐ ไม่มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงานเกินความจาเป็ น ประชาชนได้ รับการ
อ านวยความสะดวกและได้ รั บการตอบสนองความต้ องการ การบริ หารงานมี ประสิ ทธิ ภ าพ คุ้ม ค่า ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กาหนดให้ นายกเทศมนตรี มีอานาจ
หน้ าที่ ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัต ีิ เกี่ ยวกับราชการขององค์ การบริ หารส่วนตาบล มาตรา 48 สัตตรส
กาหนดให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล ควบคุมและรั บผิดชอบในการบริ หาร กิ จการของอบต. และเป็ น
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ผู้บงั คับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้ างของอบต. มาตรา 48 วีสตินายกองค์การบริ หารส่วนตาบลมี อานาจ
มอบหมายการปฏิบตั ิราชการให้ แก่รองนายกเทศมนตรี ที่ได้ รับแต่งตังในการสั
้
ง่ หรื อการปฏิบตั ิราชการของ นาย
องค์การบริ หารส่วนตาบลได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นผู้บงั คับบัญชา
พนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบล และลูกจ้ างองค์การบริ หารส่วนตาบล รองจากนายกองค์การบริ หารส่วน
ตาบล และรับผิ ดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริ หารส่วนตาบล ให้ เป็ นไปตามนโยบาย และ
อานาจหน้ าที่ อื่ น ตามที่ มี กฎหมาย ก าหนด หรื อตามที่ นายกเทศมนตร ีี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริ หารส่วนตาบล จังหวัดเชียงใหม่ เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลจังหวัดเชียงใหม่
ดังนัน้ เพื่อให้ การบริ หารราชการเป็ นไปตามหลักการบริ หารกิจ การบ้ านเมืองที่ ดีตอบสนองความ
ต้ องการของ ประชาชน ลดขันตอนการให้
้
บริ ก ารและไม่สร้ างเงื่อนไขขันตอนที
้
่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็ นต้ องมี
มาตรการ การมอบหมายอานาจ หน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1

เพื่อเป็ นการลดขันตอนการให้
้
บริ การประชาชนให้ ได้ รับความสะดวก

รวดเร็ว

เป็ นธรรม

ตอบสนองความต้ องการ ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริ การจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็ นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ขิ องผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้ าที่ในการใช้ ดลุ พินิจอันอาจเป็ นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้ าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้ าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้ วย นายกอบต.มอบหมายให้ รองนายกอบต. นายกอบต. มอบหมายให้ ปลัด อบต. รองปลัด
อบต. และหัวหน้ าส่วนราชการ ปลัด อบต. มอบหมายให้ รองปลัดอบต. และปลัดอบต. มอบหมายให้
หัวหน้ าส่วนราชการ

5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสัง่ มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้ อบังคับและหนังสือสัง่
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การ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้ งเวียนให้ ทกุ ส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ ปฏิบตั ริ าชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ
6.4 ให้ ผ้ รู ับมอบหมายงานตามคาสัง่ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามคาสัง่ ที่ได้ รับมอบหมายในทุก
เดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตังชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
ผลผลิต
มีคาสัง่ มอบหมายงานให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ริ าชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้ รับอยูใ่ นระดับดี ประชาชนได้ รับความสะดวก และ
ลดการผูกขาดอานาจหน้ าที่อนั เป็ นช่องทางแห่งการทุจริ ต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้ างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรื อการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน

เป็ นกระบวนการหนึง่ ของการ

บริหารผลการ

ปฏิบตั ิราชการซึง่ ใช้ หลักการการให้ รางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านเกิดแรงกระตุ้นในการ

พัฒนาผลงาน

ซึง่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู

ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการพิจารณาความดี

ความชอบหรื อการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนเป็ นเรื่ อง ลาดับต้ นๆ ของเรื่ องการบริ หารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่ องการใช้ ดลุ พินิจของผู้บงั คับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบตั ิ

ราชการของผู้ใต้ บงั คับบัญชา

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จังหวัดxxx เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
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เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx พ.ศ. 25xx ลงวันท ีี ี่
xx เดือน xxx พ.ศ. 25xx ได้ กาหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู แต่งตังคณะกรรมการ
้
พิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนข้ าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู

ด้ วยเหตุผลนี ้เองจึงเป็ นที่มาของ

กิจกรรมการสร้ างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริหารงานบุคคลด้ านการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนมีความโปร่งใส เป็ นธรรมและสามารถตรวจสอบได ี้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้ าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้ าราชการองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่สูนโดยแต่งตังปลั
้ ดองค์การบริ หารส่วนตาบล เป็ นประธานกรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการ
เป็ นกรรมการ และข้ าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ที่รับผิดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
6.2 แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สูน
โดยประกอบด้ วย ประธานกรรมการ หัวหน้ าส่วนและผู้บริ หารสถานศึกษาเป็ นกรรมการ และข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่รับผิดชอบ งานการเจ้ าหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการของข้ าราชการองค์การ
บริ หารส่วนตาบลแม่สูนเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่ผ้ ูบงั คับบัญชาได้ พิจารณาไว้ โดย
เจ้ าหน้ าที่ให้ คาปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็ นธรรมของการปริ มนผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้ าราชการองค์การ
บริ หารส่วนตาบลแม่สนู รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการให้ แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการของข้ าราชการ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู เสนอมา โดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ ใน
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ประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู

จังหวัดเชียงใหม่ เรื่ อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู พ.ศ. 25xx ลงวันที่
xx เดือนxxx พ.ศ. 25xx
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม เมษายน และ กันยายน ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานเจ้ าหน้ าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
มีการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนที่โปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้

2.2.2 สร้ างความโปร่ งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ ใน ทรั พย์ สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ องอย่ าง เคร่ งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้ อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้ การบันทึกบัญชีการจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเป็ นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจึง มี
กิจกรรมควบคุมให้ บุคลากรฝ่ าย บัญชี กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จังหวัดเชียงใหม่

จัดทา

ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ ความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิ ทาให้ เกิ ดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิ ภาพลด
ข้ อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตาม ขันตอนของ
้
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ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นจะต้ องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็ นต่อการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตาบล
แม่สนู จังหวัดเชียงใหม่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ บคุ ลากรฝ่ ายบัญชีกองคลัง มีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้ อง
3.2 เพื่อลดข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ที่อาจจะทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรกองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ที่ตงไว
ั ้ ี้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริ หารส่วนจัตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ ายบัญช ีี กองคลัง มีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้ อง
10.2 ลดข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ที่อาจจะทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็ นไป
ในทิศทาง เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธี การบริ หารกิจการบ้ านเมื องที่ ด ีี ซึ่งก าหนดให้ มีการ
บริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สงู สุดกับประชาชน
และการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ ไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้ านจัดซื ้อจัดจ้ าง
3.2 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการวางแผนจัดซื ้อจัดจ้ างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ ทราบปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
3.5 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ีุ
3.6 เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั ประชาชนสามารถตรวจสอบได ี้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้ าฝ่ ายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านด้ านพัสดุ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้ อมูลในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างและคิดเป็ นร้ อยละของจานวนโครงการและร้ อยละของจานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื ้อจัดจ้ าง
6.4 สรุปปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
6.5 รายงานผลการจัดซื ้อจัดจ้ างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้ างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ ประชาชนได้ รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้ รับทราบข้ อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้ วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริ หารงานให้ มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบตั ิงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็ น ประโยชน์กบั ประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้ างความโปร่งใสในการใช้ จา่ ยเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการปฏิบตั งิ านให้ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ี้
3.2 เพื่อให้ หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
3.3 เพื่อเป็ นการป้องกันการใช้ จา่ ยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้ อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านด้ านพัสดุ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ ยวข้ องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขันตอนการรายงานผลการจั
้
ดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้ องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
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4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
10.2 มีการป้องกันการใช้ จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้ อง
10.3 มีการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านการจัดซื ้อ – จัดจ้ าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากอบต.แม่สนู มีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คล มีอานาจหน้ าที่ในการจัดทาบริ การสาธารณะด้ วยตนเอง
ทังในเรื
้ ่ องการ จัดหารายได้ และการใช้ จ่ายเงินและการบริ หารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริ การ
สาธารณะ แต่ต้องเป็ นไปตามอานาจ หน้ าที่และกฎหมายที่กาหนดไว ี้ดงั นัน้ การที่ องค์การบริ หารส่วนตาบล
จะบริ หารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้ องบริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ องค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย ที่
กาหนดให้ การปฏิบตั งิ านตามอานาจ หน้ าที่ของอบต.ต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้ วิธีการ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดีและให้ คานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื ้อ จัดจ้ าง และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้ องค์การบริ หารส่วนตาบล มีอานาจหน้ าที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติให้ เป็ นหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ทัง้ นี ้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 23 ที่กาหนดให้ การจัดซื ้อ จัดจ้ าง ให้ ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิ ดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้ รับประกอบกัน
ดังนัน้ เพื่อให้ การบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

89

เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้ องถิ่น จึงมีความจาเป็ นต้ องจั ดโครงการเผยแพร่
ข้ อมูลข่าวสารด้ านการจัดซื ้อ – จัดจ้ าง เพื่อให้ ประชาชนได้ เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื ้อ – จัด
จ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ประชาชนได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื ้อ – จัดจ้ างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้ างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื ้อ – จัดจ้ าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ที่
ดาเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้ แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้ สาย
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้ อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังน ีี ี้ประกาศการจัดซื ้อ – จัดจ้ าง
ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื ้อ – จัดจ้ าง ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกพร้ อมวงเงินการจัดซื ้อ – จัด
จ้ าง ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้ แก ี่ ทางเว็บไซต ี์ บอร์ ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้ สาย หน่วยงานราชการ เป็ นต้ น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
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สานักคลัง อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
ผลลัพธ์
ประชาชนได้ เ ข้ าถึง ข้ อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดซื อ้ จัดจ้ างไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของ
โครงการที่จดั ซื ้อจัดจ้ างทังหมด
้
การจัดหาพัสดุเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
สามารถ
ลดปั ญหาการร้ องเรี ยนการทุจริ ต
2.2.3 สร้ างความโปร่ งใสในการให้ บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้ เกิดความพึง
พอใจ แก่ ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่ เลือกปฏิบัต ์ิ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริ การประชาชนเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อบต.แม่สนู บริ หารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน
และให้ ป ระชาชน สามารถตรวจสอบได้ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ด ีี โดน
ดาเนินการจัดตังศู
้ นย์บริ การร่วมหรื อ ศูนย์ บริ การเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ
สานักงานอบต.แม่สนู เป็ นศูนย์บริ การประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้ อมูล ยื่นคาขออนุมตั ีิ อนุญาตใน
เรื่ องที่เป็ นอานาจหน้ าที่และภารกิจขององค์การบริ หารส่วนตาบล ติดตามความคืบหน้ า และแจ้ งผล การ
ดาเนินการให้ ประชาชนผู้รับบริ การทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้ มีระบบ
บริ การท ีี ี่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริ การร่ วมกับหน่วยงานเจ้ าของเรื่ อง ทัง้ ในด้ านเอกสาร การส่งต่องาน
ระบบการรับเงิน และกาหนด ระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน ใช้ ระบบ บัตรคิวอัตโนมัต ีิ เพื่อให้ บริ การตามลาดับ จัดสถานท ีี ี่ สิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้ บริการที่ดีกบั ประชาชน เพื่ออานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ ได้ รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ีิ
นอกจากน ี้ีีอบต.แม่สูน

ยังบริ หารจัดการบริ การสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตั ิ

ราชการของกรม ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น ได้ มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้ านถนน ทางเดิน และทางเท้ า ,
ด้ านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้ านระบบ ระบายน ้า, ด้ านน ้าเพื่อการบริ โภค, ด้ านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,
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ด้ านการส่งเสริ มกีฬา, ด้ านการส่งเสริ มผู้สูงอายุ, ด้ านการ ส่งเสริ มผู้ด้อยโอกาส, ด้ านงานสาธารณสุข,
ด้ านการส่งเสริ มการพัฒนาสตรี , ด้ านการส่งเสริ มอาชีพ, ด้ านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้ าน
การส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว, ด้ านการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ด้ านศึกษา และด้ านการจัดบริ การสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การ แก้ ไขปั ญหาไฟป่ าและหมอกควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน ้า การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตังแต่
้ แหล่งกาเนิด การจัดการน ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติดในพืน้ ที่) โดยในขัน้ ตอน กระบวนปฏิบตั ิภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้ างความโปร่งใสในการบริ การสาธารณะ ให้ ประชาชน ได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ และเพื่อเป็ นมาตรการในการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้ างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบตั ิ
3.2 เพื่อเป็ นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่ าย ดาเนินการปฏิบตั งิ านบริการสาธารณะ ให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่ าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบตั งิ านบริการสาธารณะ ให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบตั ิ ให้ ได้ มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้ านถนน ทางเดิน และทางเท้ า, ด้ านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้ าน
ระบบระบายน ้า, ด้ านน ้าเพื่อการบริโภค, ด้ านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้ านการส่งเสริ มกีฬา, ด้ าน
การส่งเสริมผู้สงู อายุ, ด้ านการส่งเสริ มผู้ด้อยโอกาส, ด้ านงาน สาธารณสุข, ด้ านการส่งเสริ มการพัฒนา
สตรี , ด้ านการส่งเสริ มอาชีพ, ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้ านการ ส่งเสริ มศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,
สิ่งแวดล้ อม,

ด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว,

ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ด้ านศึกษา และด้ านการจัดบริ การสาธารณะ ตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล (การแก้ ไข

ปั ญหาไฟป่ าและหมอก ควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตังแต่
้
แหล่งกาเนิด การจัดการนา้ เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหายา
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เสพติดในพื ้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้ จา่ ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้ สอยฯ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่ าย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1

สร้ างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ ประชาชนได้ รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบตั ีิ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์ รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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มิตทิ ่ ี 3 การส่ งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้ มีและเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารในช่ องทางที่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้ มีส่วนร่ วมตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการตามอานาจหน้ าที่ขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นได้ ทุกขัน้ ตอน
3.1.1 จัดให้ มีศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารตามกฎหมายว่ าด้ วยข้ อมูลข่ าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรั บปรุ งศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารของอบต.แม่ สูนให้ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ”
๒. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัตใิ ห้ หน่วยงานของรัฐ
ต้ องจัดให้ ม ีข้ อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยตามท่กฎหมายกาหนดไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูได ี้ณ ท่
ทาการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรยกสถานท่ท่จดั เก็บรวบรวมข้ อมูลข่าวสารและให้ บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร”

โดยมเจตนารมณ์ให้ ประชาชนมโอกาส

อย่างกว้ างขวางในการได้ รับข่าวสารเก่ยวกับการ

ดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามท่กฎหมายกาหนด อบต.แม่สนู จึงได้ ให้ มสถานท่
สาหรับประชาชน

เข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึง่ ได้ รวบรวมไว้

โดยจัดเป็ นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.แม่สนู

ให้ บริการ ณ ศูนย์บริ การร่วมอบต.แม่สนู โดยมงานศูนย์บริการข้ อมูลงานนิตกิ าร สานักปลัด เป็ นผู้รับผิดชอบ
ข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ประชาชน สามารถเข้ าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้ สามารถรับรู้สิทธิและหน้ าท่ของตน
อย่างเต็มท่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้ วน ถูกต้ องและไม่บดิ เบือน
ข้ อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ ประชาชนได้ มส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของอบต.แม่สนู
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.แม่สนู จานวน 1 แห่ง
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่สนู (ภายในศูนย์บริการร่วม อบต.แม่สนู )
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 มการจัดตังศู
้ นย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ให้ ประชาชนเข้ าตรวจดูข้อมูล
6.2 มการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าท่ผ้ รู ับผิดชอบเป็ นปั จจุบนั
6.3 ม การจัดวางเอกสารข้ อมูล ข่าวสารเก่ ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริ ห ารงบประมาณ
การเงิน การจัดหา พัสดุการคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ ี์ วิธการท่
กฎหมาย ระเบยบ กฎข้ อบังคับท่ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องเผยแพร่ ให้ ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้ อมูลครบตามรายการท่กาหนด
6.4 มการจัดประชุมให้ ความรู้แก่บคุ ลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เก่ยวกับการปฏิบตั ติ าม
พ.ร.บ. ข้ อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มการให้ ความรู้แก่ประชาชนเก่ยวกับ พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มบริการอินเตอร์ เน็ตสาหรับให้ บริการประชาชนทัว่ ไป
6.7 มการจัดเก็บสถิตผิ ้ มู ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
2,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่สนู
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตัง้ ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารขององค์ การบริหารส่ วน
ตาบลแม่ สูน”
๒. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้ บงั คับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้ มข้ อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อย
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ดังต่อไปน ้ไว้ ให้ ประชาชนเข้ า ตรวจดูได้ ทังน
้ ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธการท่คณะกรรมการกาหนด และเพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติการบริ ห าราชการท่ ด พ.ศ. 2546 เรื่ อ งหลัก ธรรมาภิ บ า ล ความโปร่ ง ใส กา
รม ีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได ี้
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบยบองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ว่าด้ วยข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู เรื่ อง ค่าธรรมเนยมการทา
สาเนาและการรับรองสาเนาข้ อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ขึ ้น
3.2 เพื่อให้ บริการข้ อมูลข่าวสารของราชการไว้ ให้ ประชาชนเข้ าตรวจด ีู ศึกษา ค้ นคว้ า ตลอดจน
เผยแพร่จาหน่าย จ่ายแจก รวมทังปฏิ
้ บตั หิ น้ าท่ให้ เป็ นไปตามระเบยบน ีี้
3.3 เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ประชาชนในการจัดระบบข้ อมูลข่าวสาร ดังน ้
3.3.1 ข้ อมูลข่าวสารท่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.3.2 ข้ อมูลข่าวสารท่ต้องจัดไว้ ให้ ประชาชนตรวจดูได้
3.3.3 ข้ อมูลข่าวสารอื่น
3.3.4 ข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
4.1 จัดเตรยมสถานท่จดั ตังศู
้ นย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
4.2 ระเบยบองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25xx จานวน
1 ชุด
4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู เรื่ องค่าธรรมเนยมการทาสาเนาและการับรองสาเนา
ข้ อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จานวน 1 ฉบับ
4.4 แบบคาร้ องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู

6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมตั จิ ดั ตังศู
้ นย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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6.2 เมื่ออนุมตั แิ ล้ ว แจ้ งเวยนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบยบฯ ว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25xx เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่ องค่าธรรมเนยมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้ อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมตั ีิ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้ องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ีิ
6.6 จัดเตรยมสถานท่ โต๊ ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เริ่มตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 2560 เป็ นต้ นไป ณ สานักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
8. งบประมาณ
4,000 บาท
9. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 มการจัดตังศู
้ นย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล
10.2 มการจัดระบบข้ อมูลข่าวสารท่ครบถ้ วน ไว้ สาหรับอานวยความสะดวกให้ กบั ประชาชน
10.3 มประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ ความรู้ ตาม พ.ร.บ. ข้ อมูลข่ าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
๒. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดการ
บริ หารจัดการท่ดและส่งเสริ มองค์กรให้ มศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่ งใสการทางานท่
จาเป็ นต้ องมในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่จะช่วยให้ เกิดความโปร่งใสใน
การทางานคื อการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ตามท่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเก่ยวกับสิทธิการรับรู้ หรื อรับทราบข้ อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมสิทธิได้ รับทราบข้ อมูล
หรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิสาหกิ จ หรื อราชการส่ว น

97

ท้ องถิ่น”

และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ ระบุหลักการและ เหตุผลของ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ ประชาชนมโอกาสกว้ างขวางใน
การ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารเก่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็ นสิ่งจาเป็ น เพื่อท่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช ี้สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น
การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารของอบต.แม่สูนให้ ประชาชนรับรู้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ วจากการทางานท่ม
ประสิทธิภาพ จึงเป็ นสิ่งท่จาเป็ นอย่างยิ่งซึง่ สอดคล้ องกับแผนการดาเนินงานของอบต.แม่สนู
ดังนัน้ เพื่อเสริมสร้ างให้ อบต.แม่สนู มความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ ้น จึงได้ จดั กิจกรรมเสริ มสร้ าง
คุณธรรม จริ ยธรรม นาความโปร่ งใสสู่องค์กร เพื่อให้ บุคลากรของอบต.และตัวแทนชุมชนได้ รับรู้ สิทธิ ในการ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของ ราชการและเรยนรู้เรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้ าใจ
แล้ วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ ชิด สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างอบต. กับภาคประชาชนให้ ม
ความเข้ มแข็งยิ่งขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมคุณธรรม

จริ ยธรรมและความโปร่งใสในการ

ทางานและมความรู้เก่ยวกับสิทธิในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้ าร่วมอบรม จานวน 90 คน (ตัวแทนสานัก/กอง จานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จานวน 80 คน)
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
ขันตอนท
้
่ 1 สารวจความต้ องการอบรม
ขันตอนท
้
่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขันตอนท
้
่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขันตอนท
้
่ 4 วัดผลความรู้
ขันตอนท
้
่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้ าร่วมอบรม ร้ อยละของผลการเรยนรู้เฉล่ย ร้ อยละความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
3.1.2 มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็ นไปตามหลักเกณฑ ์์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้ อบังคับ ที่กาหนดให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นต้ องเผยแพร่ ให้
ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้ วยพระราชบัญญัตขิ ้ อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้ องจัดให้ มการเผยแพร่ข้อมูลท่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้ างและการจัดองค์กร
อานาจหน้ าท ีี่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ

ดังนัน้ อบต.แม่สนู จึงได้ จดั ทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่สาคัญและหลากหลาย” ขึ ้น
เพื่อให้ ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอานาจหน้ าท่และเข้ าถึงข้ อมูลตามภารกิจหลักของ
อบต.แม่สนู ได้ ง่ายและสะดวกมากขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่สาคัญและเข้ าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้ มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ ประชาชนหรื อผู้รับบริ การสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มข้ อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ตอ่ ประชาชนในพื ้นท่ และเข้ าถึงได้ โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ ้น
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ไป
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
พื ้นท่ทงในและนอกเขตอบต.แม่
ั้
สนู
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้ มข้ อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ ให้ ประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ท่ ได้ แก ี่ แผนพัฒนา
ท้ องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจาป ี แผนการดาเนินงาน แผนอัตรากาลัง แผนการจัดหาพัสด ีุ ประกาศ
สอบราคา/ประกวดราคา สรุ ปผลการจัดซื ้อจัดจ้ าง ข้ อมูลรายรับ และรายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้ องถิ่น รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาป ีรายงานผลคะแนนการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการ ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายบริ การและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน อบต.แม่สนู
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
จานวนข้ อมูลข่าวสารท่ได้ รับการเผยแพร่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารด้ านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรั พย์ สิน
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบล และการรับ เรื่องร้ องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริ หารงานราชการในปั จจุบนั ภาคประชาชนได้ เข้ ามามส่วนร่ วมและมบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้ องถิ่นในด้ านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้ องถิ่นต้ องสามารถตรวจสอบได้
ต้ องมความโปร่ งใส ต้ องให ี้ประชาชนได้ รับทราบข้ อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันมิให้ เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบตั ิงานให้ ประชาชนได้ รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ การปฏิบตั ิงาน
ของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริ ตประพฤติมิ
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ชอบในภาครัฐเสริ มสร้ างและ พัฒนาเครื อข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริ ตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้ มความเข้ มแข็งเพื่อให้ ม ระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ เกิดการทุจริ ต หรื อการ
ปฏิบตั หิ น้ าท่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชรับจ่ายเงินประจาป ีและการจัดซื ้อจัดจ้ าง
จัดหาพัสดุตา่ งๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ยวกับการชาระภาษท้ องถิ่น และการรับเรื่ องร้ องเรยนทางด้ าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต.แม่สนู และปิ ดประกาศข้ อมูลดังกล่าวท่บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของ
อบต.แม่สนู
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่สาคัญของทางราชการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล

ประชาชนมโอกาสได้ ตรวจสอบการ

ทาให้ ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มความโปร่งใสในการ

ปฏิบตั งิ าน
3.1.3 มีการปิ ดประกาศ เผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการที่เป็ นประโยชน์
กับการ มีส่วนร่ วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้ มีช่องทางที่ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลข่ าวสารของอบต.แม่ สูน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ ว ยพระราชบัญ ญัติข้ อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
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หน่วยงานของรัฐ จะต้ องจัดให้ มการเผยแพร่ข้อมูลท่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้ างและการจัดองค์กร
อานาจหน้ าท ีี่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ
ดังนัน้ อบต.แม่สนู จึงได้ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่สาคัญๆ ของหน่วยงาน
ผ่านทาง ช่องทางท่หลากหลาย เพื่อให้ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ แก ี่ หน่วย
ประชาสัมพันธ ี์ ณ ท่ทาการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรื อสื่อสังคม (Social

Media)

หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน ี์ วิทย ีุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทังน
้ ีี้เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการตามอานาจ หน้ าท่และเข้ าถึงข้ อมูลตามภารกิจ
หลักของอบต.แม่สนู ได้ ง่ายและสะดวกมากขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ ประชาชนหรื อผู้รับบริ การสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น
3.3 เพื่อให้ มช่องทางในการรับเรื่ องร้ องเรยนท่เข้ าถึงประชาชนได้ ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
พื ้นท่ทงในและนอกเขตอบต.แม่
ั้
สนู
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้ มและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ แก ี่ บอร์ ดหน้ าสานักงานอบต.แม่สนู

บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของอบต.แม่สนู ร้ านค้ าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน -

ประกาศเสยงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสยง/หน่วยประชาสัมพันธ์ เคลื่อนท ีี่ ศูนย์
ข้ อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มเจ้ าหน้ าท่ให้ บริ การประจาและให้ ประชาชนสืบค้ นได้ เอง จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาป ีประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว หนังสือพิมพ์หรื อวิทยุท้องถิ่น ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ ด/เฟสบุ๊ค ท่ม
ข้ อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รายการ TV รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
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ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปั จจุบนั ความเจริญก้ าวหน้ าด้ านวิชาการ และเทคโนโลยต่างๆ ก้ าวหน้ าไปมาก
เครื่ องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ท่ทนั สมัย และมประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยต่างๆ เข้ ามาใช้ ใน
การดาเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้ าใจได้ ง่ายในช่วงระยะเวลา สันๆ
้ หรื อช่วงระยะเวลาอันจากัดนันเป็
้ นเรื่ องท่ต้องปูพื ้นฐาน สร้ าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้ กบั กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ สามารถมองเห็นภาพ
หรื อเห็นความเก่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ ชดั เจนถูกต้ อง ฉะนันการสร้
้
าง ความสัมพันธ์กบั
ประชาชนต้ องการให้ ประชาชนเข้ าถึงและมส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงจาเป็ นต้ อง
พิจารณาในการ เลือกสื่อให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์นนๆ
ั ้ การใช้ สื่อเทคนิคและวิธการเป็ นอย่างไรบ้ าง ในแต่
ละขันตอนท
้
่ตา่ งกันเป็ นสิ่งสาคัญ ทังน
้ ้เพื่อให้ ประชาชนยอมรับและให้ ความร่วมมือสนับสนุน ซึง่ จะมผลต่อ
การพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้ าท ีี่ อย่างโปร่งใส และยุตธิ รรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ ประชาชนได้ รับทราบโดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้ แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
3.2 เพื่อสร้ างจิตสานึกให้ เกิดการเรยนรู้ รับรู้และเข้ าใจในภารกิจการปฏิบตั งิ านขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอย่างถูกต้ องและโปร่งใส
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.4 เพื่อให้ เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้ องถิ่นของตน
3.5 เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้ เป็ นท่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
3.6 เพื่อความสัมพันธ์ท่ดและเชื่อมความสามัคคระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล สื่อมวลชน
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และประชาชน
4. เป้าหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของอบต.แม่สนู ให้ แก่ประชาชนโดยทัว่ ไปอย่างกว้ างขวาง
4.1 จัดทาวารสารรายงานประจาป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
4.2 จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริ หาร
4.3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตาบล และคูม่ ือการให้ บริ การประชาชน
4.4 จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริ หารส่วนตาบล
4.5 จัดทาภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
4.6 จัดทาคูม่ ือสาหรับประชาชน
4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
4.8 จัดงานเล ้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
4.9 จัดทาของท่ระลึก
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนท่
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.13 จัดทา spot
4.14 เสยงตามสาย
4.15 อื่นๆ
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ในเขตอบต.แม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนออนุมตั โิ ครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้ เกิดการเรยนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

104

ตาบล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ สานักปลัด อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
ใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของอบต.แม่สนู

ซึง่ ออกแบบโดยคณะกรรมการ

ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาอบต.แม่สนู เป็ นตัวช ้วัด โดยกาหนดตัวช ้วัด ดังน ้
ประชาชนได้ รับทราบเข้ าใจถึงบทบาท ภารกิจของเองค์การบริ หารส่วนตาบลและมความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60
3.2 การรับฟั งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจ
หน้ าที่ของ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่ อความ
เป็ นอยู่ และสุขอนามัย ของประชาชนในท้ องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามท่กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
กระบวนการทางาน

มนโยบายในการบูรณาการ

ร่วมกันของทุกภาคส่วนท่เก่ยวข้ องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ ทกุ หมูบ่ ้ าน/ชุมชน

ม

กระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้ หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น นาแผนชุมชนสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่นของประชาชน อบต.แม่สนู ได้ ดาเนินการจัด โครงการประชุมประชาคม
แผนแม่บทชุมชน ประจาปงบประมาณ 25xx เพื่อนามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาส่ปของอบต.แม่สนู ประ
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จาป ีพ.ศ. 2561 - 2564 รวมถึงการนาเข้ าบรรจุไว้ ในร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในปถัดไปสานักปลัด

อบต.แม่สนู จึงได้ จดั ให้ มโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาป

พ.ศ. 25xx ขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐานท่เป็ นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนา ท้ องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ ได้ แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาส่ปของอบต.
3.4 เพื่อรับทราบปั ญหาและความต้ องการท่แท้ จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึ กให้ ประชาชนได้ ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ ประชาชนมส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบตั ริ าชการของ
องค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐานชุมชน และจัดให้ มประชุมเวทประชาคม จานวน 17 ชุมชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สนู สาหรับให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นให้ ได้ มาซึง่ แผนงานของชุมชน เพื่อนามา
บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาส่ปขององค์การบริหารส่วนตาบล
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมตั โิ ครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จดั เก็บข้ อมูลพื ้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่เก่ยวข้ อง
6.4 จัดประชุมช ้แจงทาความเข้ าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้ อมูลพื ้นฐาน, ตรวจสอบข้ อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้ อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทประชาคมตามตารางท่กาหนด
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6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้ งานนโยบายและแผน สานักปลัด และหน่วยงานท่เก่ยวข้ อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ ผ้ บู ริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้ มการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 17 ชุมชน ระหว่าง
เดือนมนาคม – เมษายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน สานักปลัด อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
10.1 มข้ อมูลพื ้นฐานชุมชนท่ได้ มาตรฐานสาหรับใช้ ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้ องถิ่น
10.2 ได้ รับทราบปั ญหาและความต้ องการท่แท้ จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
10.3 ได้ แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาส่ปองค์การบริหารส่วนตาบล
10.4 ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ ไขปั ญหาของชุมชน
10.5 ประชาชนได้ เข้ ามามส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
10.6 ประชาชนได้ มส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบตั ริ าชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์ รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อบต.แม่สนู เป็ นหน่วยงานภาครัฐท่เน้ นการให้ บริ การประชาชน และมเป้าหมายให้ มการบริ การประชาชน
ในด้ าน ต่างๆ ท่อยู่ในอานาจหน้ าท่ด้วยความรวดเร็ว มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนผู้รับบริ การ
โดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็ นศูนย์กลางท่จะได้ รับการบริ การอย่างสะดวกรวดเร็ ว และลดภาระของประชาชน
เป็ นสาคัญ
ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านบริ การเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ต้ องการของประชาชน อบต.แม่สนู จึงมการจัดตังศู
้ นย์รับเรื่ องราวราวร้ องทุกข์เพื่อไว้ สาหรับ
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รับเรื่ องร้ องเรยน/ร้ องทุกข์จากประชาชนท่ได้ รับความเดือดร้ อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนในพื ้นท ีี่ และจะได้ แก้ ไขปั ญหาได้ อย่าง
ถูกต้ องหรื อนามาเป็ น ข้ อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ ไขปั ญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานอบต.แม่สนู
3.3 เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดระหว่างบุลากรของอบต.กับประชาชนในพื ้นท่
4. เป้าหมาย
ให้ บริ การรับเรื่ องร้ องเรยน/ร้ องทุกข์จากประชาชนในพื ้นท่ท่ได้ รับความเดือดร้ อนราคาญหรื อผู้มส่วน
ได้ เสยท่เก่ยวข้ อง โดยการปฏิบตั ริ าชการต้ องสามารถให้ บริการได้ อย่างมคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลาท ีี่ กาหนด สร้ างความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้ องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มส่วน ได้ สว่ นเสยท่มความหลากหลายและมความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมการจัดเตรยมระบบการแก้ ไขหรื อบรรเทาปั ญหา และผลกระทบใดๆ ท่อาจจะเกิดขึ ้น
ตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าท่ผ้ รู ับผิดชอบรับเรื่ องร้ องเรยน/ร้ องทุกข ี์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบช่องทางในการร้ องทุกข์/ร้ องเรยน
5.3 นาเรื่ องเสนอคณะผู้บริ หารพิจารณาสัง่ การเจ้ าหน้ าท่ผ้ เู ก่ยวข้ อง เพื่อแก้ ไขปั ญหาตามความ
จาเป็ นและเร่งด่วน
5.4 แจ้ งผลการปฏิบตั งิ านให้ ผ้ รู ้ องทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้ บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร ี์ – วันศุกร ี์ตงแต่
ั ้ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้ องทุกข์/ ร้ องเรยน ดังน ้
6.1 สานักงานอบต.แม่สนู
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-346333 ทางโทรสารหมายเลข 053-346900
6.3 ทางเว็บไซต์
6.4 ทางไปรษณย ี์
7. งบประมาณดาเนินการ
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10,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด อบต.แม่สนู
9. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
9.1 มสถิตจิ านวนเรื่ องร้ องทุกข์/ร้ องเรยน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้ เห็นว่าประชาชนได้ ม
ส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยูร่ ่วมกัน แสดงให้ เห็นถึงการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของอบต.แม่สนู
9.2 สามารถดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามเรื่ องท่ประชาชนร้ องเรยน/ร้ องทุกข ี์
9.3 แจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ รู ้ องเรยนทราบภายใน 15 วัน

3.2.2 มีช่องทางให้ ประชาชนในท้ องถิ่นสามารถร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ ได้ โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ: มาตรการกาหนดขัน้ ตอน/กระบวนการเรื่องร้ องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ศูนย์บริ การสาธารณสุขอบต.แม่สูนเป็ นหน่วยบริ การด้ านสาธารณสุข ในการให้ บริ การแก่ประชาชน
แบบองค์ ร วม ผสมผสานและต่อ เนื่ อ ง สามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนทัง้ ในด้ า นการ
รักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้ นให้ ประชาชนได้ รับบริ การท่มมาตรฐาน
อย่างเท่าเทยมกัน ทัว่ ถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็ นกลไกหนึง่ ในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ ดยิ่งขึ ้น
รวมทังเป็
้ นช่องทาง ท่เปิ ดให้ ประชาชนได้ มส่วนร่วม และได้ รับบริการท่มความเท่าเทยมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นช่องทางในการรับเรื่ องร้ องเรยน หรื อรับความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ ประชาชนได้ ทราบขันตอน
้
และกระบวนการในการร้ องเรยน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มช่องทางและกาหนดขันตอนกระบวนการในการร้
้
องเรยน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
งานนิตกิ าร สานักปลัด อบต.แม่สนู

109

6. วิธีดาเนินการ
จัดทาขันตอนกระบวนการ
้
และช่องทางในการรับเรื่ องร้ องเรยนจากประชาชน ได้ แก ี่ กล่องรับความ
คิดเห็นติดตังไว้
้ ณ บริ เวณจุดให้ บริ การผู้ป่วย ศูนย์บริ การสาธารณสุข อบต.แม่สนู ผ่านเว็บไซต์อบต.แม่สนู
ผ่าน facebook ศูนย์บริ การสาธารณสุข กองการแพทย์ อบต.แม่สนู
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานนิตกิ าร สานักปลัด อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
ประชาชนได้ รับทราบขันตอน
้
กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่ อง
ร้ องเรยน
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบต.พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อบต.แม่สนู เป็ นหน่วยงานภาครัฐท่เน้ นการให้ บริการประชาชน

และมเป้าหมายให้ มการบริ การ

ประชาชนในด้ าน ต่างๆ ท่อยู่ในอานาจหน้ าท่ด้วยความรวดเร็ว มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน
ผู้รับบริ การโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็ นศูนย์กลางท่จะได้ รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระ
ของประชาชนเป็ นสาคัญ

ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านบริการประชาชนเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็ นการให้ บริการในเชิงรุก
จึงได้ จดั ทา

โครงการอบต.แม่สนู พบประชาชน

เพื่อสารวจความต้ องการของประชาชนตามครัวเรื อนว่า

ต้ องการให้ อบต.ดาเนินการให้ บริการ ในด้ านใดบ้ าง และให้ บริการงานด้ านต่างๆ ซึง่ อยูใ่ นอานาจหน้ าท ีี่
อาจดาเนินการด้ วยตนเองหรื อร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้ นให้ บริ การฟรแก่ประชาชน หรื อหากจาเป็ นต้ อง
คิดว่าบริ การก็ให้ คิดในอัตราถูกท่สดุ เพื่อให้ ประชาชนเดือดร้ อนน้ อยท่สดุ ร่วมกับการประชุมเวทประชาคมทา
แผนพัฒนาชุมชน
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล ซึง่ อาจเสยค่าใช้ จา่ ย หรื อเสยเวลาเพิ่มขึ ้น
3.2 เพื่อรับทราบปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนในพื ้นท ีี่ และจะได้ แก้ ไขปั ญหาได้ อย่าง
ถูกต้ องหรื อนามาเป็ น ข้ อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ ไขปั ญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดระหว่างบุคลากรของอบต. กับประชาชนในพื ้นท่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริ การในหน้ าท่ของทุกส่วนงานขององค์การบริ หารส่วนตาบล

ออกไปให้ บริ การแก่ประชาชน

หมุนเวยนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล ทังหมด
้
ร่วมกับการประชุมเวทประชาคมทาแผนพัฒนา
ชุมชน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
กาหนดให้ ออกอบต.เคลื่อนท่ร่วมกับการประชุมเวทประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน ในเขตอบต.แม่สนู
โดย แบ่งเป็ นแต่ละเขตตามเขตเลือกตัง้
6. วิธีดาเนินการ
6.1

จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมตั ีิ

6.2

จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้ บรรลุผลตามเป้าหมาย

6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้ าท่ท่จะนาไปให้ บริ การแก่
ประชาชนในองค์การบริ หารส่วนตาบลทังหมด
้
6.4

กาหนดสถานท ีี่ วนั เวลา ในการออกให้ บริการเคลื่อนท ีี่ (การประชาคมทา

แผนพัฒนาชุมชน )
6.5

ประสานงานกับทุกส่วนงาน

6.6 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้ าท่ท่จะนาไปให้ บริ การแก่
ประชาชน ทัง้ 17 ชุมชน
6.7 กาหนดสถานท่ วัน เวลา ในการออกให้ บริการเคลื่อนท่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทา แผนพัฒนาชุมชน)
6.8

ประสานงานกับทุกส่วนการงาน

6.9

ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบล่วงหน้ าทางเสยงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
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เคลื่อนท ีี่
6.10 กิจกรรมงานในหน้ าท่ออกบริ การประชาชน
6.11 ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 มสถิตจิ านวนประชาชนทุกชุมชนท่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล ซึง่ ได้ เข้ าร่วมโครงการฯ
ได้ รับบริ การท่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้ อมทังได้
้ รับทราบนโยบายต่างๆ ของอบต.แม่สนู อย่างทัว่ ถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่อยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตาบล มโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นโดยม
เจ้ าหน้ าท่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ร่วมรับฟั ง ทังในเรื
้ ่ องการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
และความต้ องการด้ านสาธารณูปโภคของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดออกให้ อบต.เคลื่อนท่ร่วมกับการประชุมเวทประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมนาคม
2561
3.2.3 มีรายงานหรื อแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรให้ ประชาชนผู้ร้องเรี ยน/ร้ องทุกข ์์ได้ ทราบ
ถึงการ ได้ รับเรื่ อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียน/ร้ องทุกข ์์
1. ชื่อโครงการ: มาตรการแก้ ไขเหตุเดือดร้ อนราคาญ ด้ านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม อบต.แม่สนู เป็ นส่วนงานท่มอานาจหน้ าท่โดยตรงในการดูแลด้ าน
การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้ อมให้ แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึง่ มุง่ เน้ น
การบริ การให้ ประชาชนอยูใ่ น สภาพสิ่งแวดล้ อมท่ดเอื ้อต่อการดารงชวิตได้ อย่างปกติสขุ ดังนัน้ เมื่อมกรณการ
แจ้ งเรื่ องราวหรื อร้ องทุกข์อนั มลักษณะท ีี่ เก่ยวข้ องกับสภาพสิ่งแวดล้ อมท่มเหตุเดือดร้ อนราคาญ เช่น กลิ่น
เหม็น เสยงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมจึงมหน้ าท่เร่ง ดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขเหตุเดือดร้ อน
ราคาญนันเพื
้ ่อแก้ ไขปั ญหาให้ ประชาชนโดยเร็ ว
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้ งปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนในพื ้นท่เก่ยวกับเหตุเดือดร้ อนราคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้ แก้ ไขปั ญหาได้ อย่างถูกต้ องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็ นการบริ การประชาชนให้ อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมท่ดเสมอ
3.3 เพื่อเป็ นการกาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานของเจ้ าหน้ าท ีี่
4. เป้าหมาย
รับแจ้ งเรื่ องร้ องเรยน/ร้ องทุกข์เก่ยวกับเหตุเดือดร้ อนราคาญ จากประชาชนในพื ้นท่ อบต.แม่สนู
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสัง่ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าท่ผ้ รู ับผิดชอบดาเนินการเก่ยวกับเหตุเดือดร้ อนราคาญ (เจ้ าหน้ าท่
ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม)
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้ งเหตุเดือดร้ อนราคาญ
5.3 รับแจ้ งโดยตรงหรื อรับเรื่ องผ่านศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์อบต.แม่สนู
5.4 ดาเนินการออกตรวจพื ้นท่เรื่ องร้ องเรยน/ร้ องทุกข ี์ และนาเรื่ องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา
สัง่ การเจ้ าหน้ าท ีี่ ผ้ เู ก่ยวข้ อง เพื่อแก้ ไขปั ญหาตามความจาเป็ นและเร่งด่วน
5.5 แจ้ งผลการปฏิบตั งิ านให้ ผ้ รู ้ องทราบ 15 วัน นับแต่วนั รับแจ้ ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้ บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร ี์ – วันศุกร ี์ตงแต่
ั ้ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้ องทุกข์/ ร้ องเรยน ได้ แก่ 1) ไปรษณย ี์2) โทรศัพท ี์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม อบต.แม่สนู
9. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
9.1 มสถิติจานวนเรื่ องร้ องทุกข์/ร้ องเรยนเหตุเดือดร้ อนราคาญเป็ นประจาทุกเดือน ทาให้ เห็ นว่า
ประชาชนได้ ม ส่ว นร่ วม ในการสอดส่องดูแลสัง คมและการอยู่ร่ว มกัน แสดงให้ เ ห็นถึ ง การเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดาเนินงานของอบต.แม่สนู
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9.2 สามารถดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้ อนราคาญตามเรื่ องท่ประชาชนแจ้ งเหตุหรื อ
ร้ องเรยน/ร้ องทุกข ี์
9.3 ออกตรวจพื ้นท่และแจ้ งผลการดาเนินการให้ ผ้ รู ้ องเรยนทราบภายใน 15 วัน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้ อเท็จจริงให้ ผ้ ูร้องเรี ยน/ร้ องทุกข์ รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตังเจ้
้ าหน้ าท่ในการรับเรื่ องร้ องเรยน ร้ องทุกข ี์ เป็ นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบตั หิ น้ าท่ราชการ
ทุกครัง้ จะต้ องมการตรวจสอบ

กลัน่ กรองการใช้ อานาจ

โดยการเปิ ดโอกาสให้ ทกุ ภาคส่วนได้ รับทราบ

ข้ อเท็จจริง ข้ อกฎหมายท่ถกู ต้ อง และต้ อง เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย เมื่อดาเนินการตามขันตอนเรื
้
่ องการร้ องเรยน
ร้ องทุกข์เสร็จแล้ วให้ แจ้ งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค ์์
3.1 เพื่อปฏิบตั ิตามระเบยบ กฎหมายท่เก่ยวข้ องอย่างเคร่งครัดลดปั ญหาทุจริ ต
3.2 เพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิหน้ าท่ราชการอย่างถูกต้ องโดยการนาข้ อ เสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบตั ิ
3.3 เพื่อให้ ผ้ รู ้ องได้ รับทราบขันตอนของการด
้
าเนินการเรื่ องร้ องเรยนร้ องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรยนร้ องทุกข์ทกุ ราย
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริงแล้ วเสร็ จแจ้ งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
9. งบประมาณดาเนินการ
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ไม่ใช้ งบประมาณ
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
10.1 การปฏิบตั หิ น้ าท่ราชการถูกต้ องตามระเบยบ กฎหมาย เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
10.2 ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั งิ านด้ านการร้ องเรยนร้ องทุกข ี์
3.3 การส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมบริหารกิจการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ: มาตรการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.แม่ สูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้ อ 7 (2) และข้ อ 9 กาหนดให้ มองค์กรและโครงสร้ างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนัน้ เพื่อให้ อบต.แม่สนู ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรูปแบบอบต. มองค์กรในการจัดทา
แผนพัฒนาตาม ระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2548 อบต.แม่สนู

โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตังคณะกรรมการสนั
้
บสนุนการจัดทา

แผนพัฒนาอบต.แม่สนู ขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ บคุ ลากรของอบต. และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้ มส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอบต.แม่สนู และแผนพัฒนาส่ปอบต.แม่สนู ให้ สอดคล้ อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาท ีี่ ประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาอบต.แม่สนู
กาหนดด้ วยความถูกต้ อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.แม่สนู จานวน 17 คน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
อบต.แม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริ หารส่วนตาบล
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.แม่สูน บางตาแหน่งในปั จจุบนั จะครบวาระการ
ดารงตาแหน่ง 2 ป ตามท่ระเบยบฯ กาหนด ในวันท ีี่ 16 กันยายน 25xx อบต.จึงต้ องดาเนินการคัดเลือก
บุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารง ตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.แม่สูนแทน
กรรมการฯ ท่ ครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 25xx

เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดทาแผนพัฒนา ข้ อ 7(2) และข้ อ 9 ท่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สานักปลัด อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
อบต.แม่สนู มคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาอบต.แม่สนู เพื่อเป็ นองค์กรในการยกร่าง
หรื อจัดทาร่าง

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอบต.แม่สนู และร่างแผนพัฒนาส่ปอบต.แม่สนู เพื่อใช้ เป็ น

แผนพัฒนาในการพัฒนาอบต.แม่สนู ความ ต้ องการของประชาคมและชุมชนในเขตอบต.แม่สนู ด้ วยความ
ถูกต้ อง โปร่งใส สุจริ ต และให้ ความสาคัญในการต่อต้ านการ ทุจริ ต
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี 2561
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายท่เก่ยวข้ องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็ นกฎหมายท่คอ่ นข้ าง
ใหม่และมจานวน หลายฉบับด้ วยกัน ทาให้ ประชาชนยังไม่อาจได้ รับทราบถึงความสาคัญของการกระจาย
อานาจและการมส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู จึงได้ จดั ทา
โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตาบลประจาป 2561 ขึ ้น เพื่อให้ ประชาชนม
ความรู้ความเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการม ีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้ องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามหลักการมส่วนร่ วมของประชาชน โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อ
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เผยแพร่ความรู้ ให้ กบั ประชาชนถึงการมส่วนร่วมในการบริ หารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อรับฟั ง
ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะในการ พัฒนาท้ องถิ่ น และรายงานการดาเนินงานประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2560 อกทางหนึง่ ด้ วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุม ชนแพทย์
ประจ าตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล กลุ่ม อาชพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทัว่ ไป จานวนไม่น้อยกว่า 600 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้ าของสถานท่
5.2 แต่งตังคณะท
้
างาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานท่ การฝึ กอบรม พร้ อมกาหนดตารางการฝึ กอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั งิ บประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ท่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
40,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
9. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้ าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้ าใจการบริหารงานแบบการมส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกระจาย

อานาจและเป็ นการสร้ างทัศนคติท่ดระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้ องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : การส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้ างการเรยนรู้ เพื่อมุ่งเน้ นยกระดับการมส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้ องถิ่นเป็ น
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สาคัญ จึงควรให้ คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็ นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้ างแผนชุมชนขึ ้นมาด้ วยตนเอง ดัง
ความหมายของ แผนแม่บทชมชุนท่ว่า “แผนชุมชนเป็ นการทางานเพื่อต้ องการให้ ชุมชนสามารถบริ หารจัดการเอง
กาหนดทิศทางของตนเอง”

การสร้ างภูมิค้ มุ กัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้ าไปทาให้ ชมุ ชนเปล่ยนแนวคิด

วัฒนธรรมดังเดิ
้ ม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให ี้ชมุ ชนได้ รับการเรยนรู้ รู้จกั ชุมชนของตนเองสามารถค้ นหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ ไข ปั ญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือเป็ นพลังสาคัญในการแก้ ไขปั ญหาท่ตอบ มนองความต้ องการของชุมชน ในปั จจุบนั และ
ป้องกันปั ญหาท่จะเกิดขึ ้นในอนาคตได ี้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ คนในชุมชนได้ แลกเปล่ยนเรยนรู้ร่วมกันได้ เห็นข้ อเด่น ข้ อด โอกาสและข้ อจากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างม

ีเป้าหมายมช่องทางในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชนได้ อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

สามารถกาหนดกิจกรรมท่ตอบสนองความ ต้ องการของชุมชนได้ คดิ เป็ นและกล้ าท่จะตัดสินใจด้ วยตนเองได ี้
4. เป้าหมาย
ทุกหมูบ่ ้ านในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้ าหน้ าท่ท่เก่ยวข้ องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้ อมให้ ความรู้แก่ประชาชนในพื ้นท่ โดยใช้ หอกระจายข่าวและเสยง
ตามสายในหมูบ่ ้ าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมูบ่ ้ านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้ หน่วยงานท่เก่ยวข้ อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561- 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
40,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
9. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรื อทุนในชุมชน ทังทุ
้ นบุคคลและทุนสังคมท่มอยูไ่ ด้ อย่าง
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เหมาะสม

สอดคล้ องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้ รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทยมความ

ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้ เกิดทัศนคติท่ด เอื ้ออาทรต่อกันได้ รวมทังปลู
้ กฝั งทัศนคติ ค่านิยมท่ด
ให้ กบั ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อ พัฒนาชุมชนท้ องถิ่นของตนเองได ี้
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3.3.2 ดาเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดหาพัสด ์ุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่ งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้ าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามท่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ได้ ดาเนินการตามข้ อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปใน
ด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในรอบปงบประมาณ และส่งเสริมให้ ภาคประชาชน
(ประชาคม) ให้ มส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผ่านการประชาคม) ในการมส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สนู

อย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ได้ มกฎหมาย ระเบยบ

ข้ อบังคับ กาหนดให้ ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผ่านการประชาคม) ให้ มส่วนร่ วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริ ตใน องค์การบริหารส่วนตาบลนัน่ คือได้ ทาหน้ าท่อย่างถูกต้ อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบ่ ้ านทัง้ 17 หมูบ่ ้ าน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้ มส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สนู อย่างแข็งขัน สาหรับการทางานขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ได้ มกฎหมายระเบยบ ข้ อบังคับ
กาหนดให้ ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้ องไปมส่วนเก่ยวข้ องกับองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ ตวั แทนประชาคมมส่วนร่วมเป็ น กรรมการตามระเบยบฯ ว่าด้ วยการพัสดุ เช่น เป็ น
กรรมการเปิ ดซองสอบราคาเป็ นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็ น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็ น

กรรมการตรวจการจ้ าง ฯลฯ
5.2 มการฝึ กอบรมตัวแทนประชาคมให้ มความรู้ความเข้ าใจเรื่ องระเบยบฯว่าด้ วยการพัสดุ เพื่อ
เรยนรู้ทาความเข้ าใจ ระเบยบต่างๆ จะได้ ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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กองคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
9. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
9.1 ภาคประชาชนมส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สนู
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ าท่และบทบาทในการมส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดาเนินงานของ หน่วยงานท้ องถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดาเนินการให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของอบต.แม่ สูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ วยกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นกาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นต้ องดาเนินการ ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ เป็ นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบตั ริ าชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรื อไม่ ตลอดจนเป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลท่ได้ จากการประเมินมาใช้ ในการปรับปรุง แก้ ไข ส่งเสริม
พัฒนา ขยายหรื อยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของอบต.ต่อไป
ดังนัน้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์
และวิธการ บริหารกิจการบ้ านเมืองท่ด ีพ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบตั ติ ามหนังสือจังหวัด xxx
ท ีี่ มท xxx/xxx ลงวันท ีี่ xx เดือน xxx 25xx อบต.แม่สนู จึงได้ จดั ทาโครงการการปฏิบตั ิ
ราชการของอบต.แม่สนู ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25xx
เพื่อให้ การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของอบต.แม่สนู มการขับเคลื่อนอย่างเป็ นรูปธรรม

ซึง่ จะ

ส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตาบล มมาตรฐานในการปฏิบตั ริ าชการ ลดขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน และการ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธการบริ หารกิจการบ้ านเมืองท่ด

และให้ คานึงถึงการมส่วนร่วมของประชาชน

ในการตรวจสอบการ

ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธการท ีี่
กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการได้ อย่างถูกต้ องตามมาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการ
3.2 เพื่อให้ เกิดกระบวนการมส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบตั ิราชการของ
อบต.แม่สนู และ เป็ นการเฝ้าระวังการทุจริ ตในการบริหารจัดการตามภารกิจของอบต.แม่สนู
3.3 เพื่อดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้ องถิ่นอบต.แม่สนู
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้ าหน้ าท่ผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของอบต.แม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่เก่ยวข้ องเพื่อรวบรวมข้ อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตังคณะกรรมการ/คณะท
้
างานและเจ้ าหน้ าท่ผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการของ อบต.แม่สูน

(ตามหนังสือสัง่ การ ท่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ 11 ก.พ.

2558) จานวน 7 คน ประกอบด้ วย
1) ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของอบต.แม่สนู ตามหลักเกณฑ์และวิธการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองท่ด
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2) ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของอบต.แม่สนู ปละ 2 ครัง้ เป็ นอย่างน้ อยแล้ วเสนอผล
การ ประเมินให้ อบต.แม่สนู ทราบ เพื่อนาผลท่ได้ จากการประเมินมาใช้ ในการปรับปรุงแก้ ไข ส่งเสริ ม
พัฒนา ขยายหรื อยุตกิ าร ดาเนินภารกิจต่างๆ ของอบต.แม่สนู
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิราชการของอบต.แม่
สูน สาหรับผลการปฏิบตั ริ าชการประจาป
4) ดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ตามท่อบต.แม่สนู มอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้ าหน้ าท่ผ้ รู ับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้ เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานต่างๆของอบต.แม่สนู
พร้ อมตัวช ้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้ วรายงานให้ ผ้ บู ริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการ แก้ ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดอบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
ผลการปฏิบตั ริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดขึ ้นเมื่อเปรยบเทยบกับปท่ผา่ นมา
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้ านเมืองที่ดีขององค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ สูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธการบริหารกิจการบ้ านเมืองท่ดขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

ซึง่ สอดคล้ องกับ
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หมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธการบริ หารกิจการบ้ านเมืองท่ด พ.ศ.
2546
1. การบริ หารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจของรัฐ
2. การบริ หารราชการอย่างมประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ดังนัน้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ให้ เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้ างบทบาทของประชาชน เข้ ามามส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน
และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางและ วิธการบริหารกิจการบ้ านเมืองท่ดขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึง่
สอดคล้ องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎกา ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองท่ด พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริ หารส่วนตาบล ให้ เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบไดเสริมสร้ าง บทบาทของประชาชน
3.2 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริ หารงานของ
องค์การบริหารส่วน ตาบลแม่สนู
4. เป้าหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้ องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการโครงการ
6.1 จัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
6.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ตามหลักเกณฑ์และวิธการ
บริหารกิจการ บ้ านเมืองท่ด
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ ผ้ บู ริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ เข้ ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สนู หรื อ โครงการท่มผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของประชาชนทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
แม่สนู มความโปร่งใส ตรวจสอบได ี้
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มิตทิ ่ ี 4 การเสริมสร้ างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
กาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ ผ้ ูกากับดูแล
1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประจาปี งบประมาณ 2561
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะช่วยให้ การดาเนินงานตามภารกิจของอบต.แม่สูน เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังยั
้ งช่วยป้องกันหรื อลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสี ย หายที่ อ าจ เกิ ด ขึน้ ซึ่ง การตรวจสอบภายในนัน้ ยัง ถื อ เป็ นส่ว นประกอบส าคัญ ที่ แทรกอยู่ใ นการ
ปฏิบตั ิงานตามปกติ ซึ่งจะต้ องมีการกระทา อย่างเป็ นขันตอนที
้
่ถกู ต้ องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวม เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริ หาร เพื่อให้ สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทังยั
้ งเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนัน้ การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับม ีี ระเบียบ ข้ อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะท าให้ ก ารปฏิ บัติ ง านของอบต.แม่ สูน เป็ นไปอย่ า งถูก ต้ อ งและเป็ นไป ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
2544
3.2 เพื่อพิสจู น์ความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของข้ อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้ านการบั ญชี และด้ านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็ นหลักประกันการใช้ และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานอบต.ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ของอบต.แม่สนู
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5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรี ยนในสังกัดอบต. และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของอบต.แม่สนู
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของข้ อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้ วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับ โดยทัว่ ไป ปริ มาณมากน้ อยตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุม ภายในและ ความส าคัญ ของเรื่ องที่ ตรวจสอบ รวมทัง้ วิเคราะห์ และประเมิ นผลการบริ หารและการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทัง้
การบริ หารงาน ด้ านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
คาสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็ นไปโดยม ีี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน และ/หรื อ ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ สามารถนาไปสู่การปฏิบตั งิ านที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้ องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
10.1 บุคลากรมีความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ โดยมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้ อยลง
10.3 การใช้ ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี ้ภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ ค้ างชาระลดน้ อยลง
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให้ หน่วยรั บตรวจติดตามประเมิ นผลการควบคุม ภายในที่ไ ด้ กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้นปี งบประมาณ
ดังนัน้ เพื่อให้ การปฏิบตั ิถูกต้ องและเป็ นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด อบต.แม่สูน จึงได้ มีการจัดทาและ
รายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็ นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของอบต.แม่สนู
3.2

เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ นายก อบต.ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ

3.3

เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ

กาหนด
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของอบต.แม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของอบต.แม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตังคณะกรรมการติ
้
ดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
6.2 แต่งตังคณะกรรมการติ
้
ดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้ งให้ ทกุ ส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
6.4

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้ อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริ หาร พร้ อมจัดส่งรายงาน
ให้ ผ้ กู ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน
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7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้ าหน้ าที่ สานักปลัด อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบตั งิ าน
10.3 เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้ มีการจัดทาแผนการ
ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ ผ้ ูกากับดูแล
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกที่สาคัญและเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็ น
ในภาครัฐ หรื อเอกชนทังขนาดเล็
้
กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรื อลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้ อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้ ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประ
สงค ี์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริ หารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้ มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ ใช้ เป็ นเรื่ องๆ ไป ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสัง่ การ และหนังสือตอบข้ อ
หารื อต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้ นไปที่การควบคุมด้ านการเงินและบัญชีและการปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามระเบียบหรื อ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว ี้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้ านอื่นๆ นอกเหนือจากด้ านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้ อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม
ภายในที่ด ีี ควรเป็ นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้ านและสามารถสะท้ อนภาพให้ เห็นเป็ นองค์รวมของ
หน่วยงานนัน้ ๆ ว่ามี การดาเนินงานที่มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิทธิ ผลหรื อไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม ี่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็ นช่องทางรั่วไหลทาให้ เกิดความเสียหายในหน่วยงานและ
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การดาเนินงานไม่สมั ฤทธิ์ผล ทังนี
้ ้ สาเหตุสว่ นหนึง่ อาจเกิดจากการกาหนดหน้ าที่และมอบหมายงานในหน่วยงาน
ไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบตั งิ านทัง้ กระบวนการให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริ หารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ ้น และพัฒนาให้ ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยูเ่ สมอ
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สูนพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อให้ องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานจึงได้ กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล ทาให้ การใช้ ทรัพยากรเป็ นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่ซ ้าซ้ อนหรื อไม่จาเป็ น ลดความเสี่ยงหรื อผลเสียหาย
ด้ านการเงินหรื อด้ านอื่นๆ ที่อาจมีขึ ้น
3.2 เพื่อให้ มี ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้ องครบถ้ วนและเชื่อถื อได ี้สร้ างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบตั งิ าน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
3.3 เพื่อให้ บุคลากรมีการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎหมาย เงื่ อนไขสัญญา ข้ อตกลง ระเบียบข้ อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้ การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการ ปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน อีกทังยั
้ งเป็ นการควบคุมหรื อลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได ี้ซงึ่ จะทาให้ การปฏิบตั งิ านและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตังคณะท
้
างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้ วยการ กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้ อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุ งพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อ เนื่องเพื่อให้ การปฏิบตั ิ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
สูนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้ คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้ อมูล
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5.4 รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู / 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
7. หน่ วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
9.1

การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2

การใช้ ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า

9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ ในการตัดสินใจ
9.4

การปฏิบตั ใิ นหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีระบบและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่

วางไว้
9.5 เป็ นเครื่ องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ ์์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้ อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้ อยละ 80 ได้ ดาเนินการแก้ ไข
10.3 ร้ อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมภายใน
10.5

ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้ องในการจัดทารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน (ร้ อยละ 80 ในระดับมาก)
1. ชื่อโครงการ: มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในอบต.แม่ สูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กาหนดให ี้อบต.แม่สนู ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้ มาตรฐานการควบคุมภายใน
เป็ นแนวทางหรื อเครื่ องมือใน การบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรม หรื อโครงการต่างๆ ของ
หน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ กากับดูแล
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้น ปี งบประมาณ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรั บตรวจจะบรรล ีุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้ าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึ่ งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ ้นเปลือง หรื อการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ านความ
เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การ
ดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรื อคาดว่าจะมีแ ละจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรื อลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ และให้ สามารถ
บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ส่วนราชการที่รับผิ ดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุ งหรื อบริ หารจัดการความเสี่ยงไป
ดาเนินการเพื่ อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่ วไหล การ
สิ ้นเปลือง หรื อการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
3.2 เพื่อให้ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งหรื อบริ หารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับ
ดูแลภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิ ผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการของอบต.แม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
สานักปลัด อบต.แม่สนู

6. วิธีดาเนินการ
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6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต.แม่สนู (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ ทกุ ส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้ าส่วนราชการของอบต.แม่สนู นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ดาเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด

และรายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้ าส่วนราชการของอบต.แม่สูน รายงานผลการดาเนินการแผนการปรับปรุ ง การควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้ อมปั ญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
อบต.แม่สนู
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต.แม่สนู ประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุม และบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งของแต่ล ะส่ว นราชการว่า มี ค วามเพี ย งพอหรื อ ไม ี่ ห รื อจะต้ อ ง
ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้นปี งบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้ าหน้ าที่ สานักปลัด
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กากับดูแลภายใน เวลาที่กาหนด
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4.2 การสนับสนุนให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่ องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่ งตัง้ โอน ย้ ายข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่ งตัง้ การโอน ย้ าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริ หารงานบุคคลเป็ นกระบวนการเกี่ ยวกับบุคคลถื อว่าเป็ นสิ่งสาคัญหรื อเป็ นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนด หน้ าที่ของงานเป็ นเรื่ องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้ อบังคับที่ปฏิบตั ิงาน
ในองค์กรหรื อหน่วยงาน เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ การปฏิบตั งิ านบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จึงได้ กาหนดมาตรการส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการ บริ หารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริ หารงานบุคคลโดยยึดมัน่ ในหลักคุณธรรมในเรื่ อง
การบรรจ ีุ แต่งตัง้ การโอน ย้ าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน โดยถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสัง่ การโดยเคร่งครัด เพื่อให้ การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู เป็ นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคลให้ เป็ นไปด้ วยความ
โปร่งใสและเป็ นธรรม
3.2 เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตังการโอน
้
ย้ าย
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูสว่ นตาบล พนักงานจ้ าง ที่มีการดาเนินการด้ านการบริหารงานบุคคล
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีการดาเนินการ ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่ งตัง้ การโอน
ย้ าย
แต่งตังกรรมการจากภาคประชาชนให้
้
มีส่วนร่ วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริ หารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ได้ ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด การสรรหาการบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ ได้ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ไ ปยัง หน่ ว ยงานอื่ น และ ก.อบต.จัง หวัด อื่ น รวมถึ ง
ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสี ย งตามสายภายในหมู่ บ้ าน มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
ประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู

มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ ที่บอร์ ด

ในการบรรจุแต่งตังได้
้ มีการแต่งตังคณะกรรมการจาก
้

หน่วยงานอื่นเป็ นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตังประชาชนเพื
้
่อตรวจสอบขันตอนการด
้
าเนินการในการบรรจุแต่งตัง้
การบรรจุแต่งตังจะต้
้ องได้ รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน ในการออกคาสัง่ การบรรจุแต่งตังองค์
้ การบริ หารส่วนตาบลแม่สูนจะออกคาสัง่ แต่งตังได้
้
ต้ องไม่ก่อนวันที่องค์การ บริ หารส่วนตาบลแม่สนู รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) การ
เลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง แต่งตังกรรมการจากภาคประชาชนให้
้
มีสว่ นร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริ หารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ได้ ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสัง่ การข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง อย่างเคร่งครัด มีการแจ้ งผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติทราบโดยการบันทึ กข้ อความแจ้ งผู้มี
คุณสมบัตทิ ี่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัม พัน ธ์ ให้ ป ระชาชนภายในต าบล ทราบโดยการประกาศเสี ย งตามสายภายในหมู่บ้ า น และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู มีขนตอนการตรวจสอบคุ
ั้
ณสมบัติผ้ ขู อรับการ
ประเมิ นเพื่ อเลื่ อนระดับ/เลื่ อนตาแหน่ง มี การแต่ง ตัง้ คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่ นเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการ
ประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส มีการออกคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการในการ
้
ดาเนินการอย่างชัดเจน ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้ อสงสัยหรื อโต้ แย้ งผลการประเมิน หรื อตรวจสอบ
การดาเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็ นธรรมได ี้การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้ องได้ รับการตรวจสอบ
คุณสมบัตแิ ละความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน ในการออกคาสัง่ การ
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เลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สูนจะออกคาสัง่ แต่งตังได้
้ ต้องไม่ก่อน วันที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สนู รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
แต่ง ตัง้ กรรมการจากภาคประชาชนให้ มี ส่ วนร่ วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริ หารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วน ตาบลแม่สนู ได้ ดาเนินการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การ ข้ อบังคับที่
เกี่ ยวข้ อง อย่างเคร่ งครัด มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรื อแนวทางนากรปฏิบตั ิงาน และประกาศเผยแพร่
หลัก เกณฑ์ ใ ห้ บุ ค ลากรทราบ มี ก ารแต่ง ตัง้ คณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านและ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนให้ เป็ นไปอย่างยุติธรรม มีการ
ประชุม คณะกรรมการกลั่น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บัติง าน และคณะกรรมการพิ จ ารณาการเลื่ อนขัน้
เงินเดือน มีการนาข้ อมูลมาใช้ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้ อมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินยั การปฏิบตั ิตน
เหมาะสม และข้ อมูลการลา เป็ นต้ น มีการแจ้ งผลการประเมินให้ พนักงานทราบ พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถาม ตอบ
ข้ อสงสัย และโต้ แย้ งผลการประเมินท ีี ี่ ไม่เป็ นธรรม นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ออกคาสัง่ การเลื่อน
ขัน้ เงิ นเดือ นตามมติคณะกรรมการพิ จ ารณาการเลื่ อนขัน้ เงิ น เดื อน และมี การติดประกาศผลการเลื่ อนขัน้
เงินเดือนให้ พนักงานทราบโดยทัว่ กัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561– พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้ าหน้ าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ตัวชี ้วัด กาหนดเป็ นระดับขันของความส
้
าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนเป็ น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้ าวหน้ าของ ขันตอนการด
้
าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริ หารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ
โอน ย้ าย ขององค์การ บริ หารส่วนตาบลแม่สนู และมีแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน พร้ อมทังเปิ
้ ดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ ้นดังกล่าวได้
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4.2.2 ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรั บจ่ ายเงิน การหาประโยชน์ จากทรัพย์ สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการรายงานผลการใช้ จ่ายเงินให้ ประชาชนได้ รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบตั ิงานด้ านการคลังเป็ นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสื อสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรั ฐ มนตรี วิ ธี การท างานต้ อ งอยู่ใ นกรอบ และต้ อ งมี ระบบการบริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ถูก ต้ อ ง ประชาชนหรื อ
ผู้รับบริ การเกิดความพึงพอใจสร้ าง ความสะดวกให้ แก่ประชาชนมากที่สดุ ถูกต้ องทังระเบี
้
ยบกฎหมาย ข้ อเท็จจริ ง
ไม่มี ข้อผิ ดพลาดบริ การด้ วยความเสมอภาคกัน ไม่เลื อกปฏิบตั ิเสริ มสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิ บตั ิงาน การ
บริ หารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน มีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้ อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิ ดเผยข้ อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบตั งิ านถูกต้ องตามระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้ องทาอย่างเปิ ดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้ องมีการปรับปรุงแก้ ไขการ
ทางาน
ขององค์กร ให้ มีความโปร่งใส สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้ องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขต อบต.ตาบลแม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
อบต.ตาบลแม่สนู อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม โดยเปิ ดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ภายในเก้ าสิบวันนับแต่
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วันสิ ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้ องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิ ดเผย เพื่อให้ ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปี งบประมาณ 2561 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังอบต.แม่สนู
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้ านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้ อง รวดเร็ ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพื ้นที่หรื อผู้รับบริ การ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่ าย และการใช้
ประโยชน์ ทรัพย์ สิน ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ สูน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นขันตอนหนึ
้
่งของวงจรการบริ หารการเงินการคลังของ
องค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น เจ้ าหน้ าที่จะต้ องปฏิบตั ิตามอานาจหน้ าท ีี ี่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรื อ
หนัง สือสั่ง การที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนเรี ยบร้ อยจึง จัดทาใบนาฝากเป็ นรายรั บ จัดทาใบฎี กาเพื่อเป็ น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ สาหรับการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้ องมีการดาเนินงาน ให้ เป็ นไปตามระเบียบกฎหมายทังการเก็
้
บค่าธรรมเนียม
ค่าบริ การ จะต้ องเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ ตรวจสอบ จึงจาเป็ นต้ องมีกระบวนการ
ขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง มีความสุจริต ส่งผลให้ การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลแม่สูน จึง ได้ ริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมเพื่ อ ให ี้ก ารรั บ จ่า ยเงิ น และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ี้
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4. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 มีการแต่งตังกรรมการพิ
้
จารณางบประมาณ
5.2

มีการแต่งตังกรรมการติ
้
ดตามประเมินผลการใช้ จา่ ยเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้ าร่วมเป็ น

กรรมการ
5.3 เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสอบถามข้ อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
5.4 สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ให้ ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ
เช่น
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ ้นปี งบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
9. ตัวชีว้ ัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขันตอน
้
10. ผลลัพธ ์์
ประชาชนมีสว่ นร่วมตรวจสอบและได้ รับทราบข้ อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
ทาให้ เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู

4.2.3 ส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสด ์ุ
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้ างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สูนเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมตาม
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เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับท ีี ี่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์การ บริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ บริ หารส่วนตาบลแม่สนู จึงได้ ดาเนินการส่งเสริ มการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการกาหนดให้ มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื ้อ จัดจ้ างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ ประชาชนเข้ า
มามีส่วนร่ วมโดยผ่านช่องทางหรื อกลไกในการร่ วมเป็ นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกขันตอน
้
ซึง่ หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้ เรี ยนรู้การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมหรื อการบริ หารราชการในระบบเปิ ดจาก การ
ปฏิบตั ิจริ ง ส่วนองค์การบริ หารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมกับ
ภาครั ฐ มาก ขึน้ เพื่ อกระตุ้นการปรั บเปลี่ ยนสู่การบริ หารราชการที่ เปิ ดเผย โปร่ ง ใส เน้ น การมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้ องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็ นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ ตวั แทนภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้ าง ขององค์การ
บริหารส่วน ตาบลแม่สนู
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับงบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ให้ เกิด
การพัฒนาได ี้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื ้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
จัดซื ้อจัดจ้ าง ได้ แก่ กรรมการตรวจการจ้ าง
6.2 จัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ าง ซึง่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการพัสดุ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ กาหนดให้ มีการแต่งตังให้
้ มี
ผู้แทนชุมชนเข้ าร่วมเป็ น กรรมการ แต่องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ให้ ความสาคัญในการมีตวั แทนชุมชนเข้ า
ร่ วมตรวจสอบเพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไป อย่างซื่อตรง โปร่ งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่ วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย
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6.3 จัดประชุมให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื ้อจัดจ้ างทุกครัง้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ และทราบกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างและตรวจการจ้ างอย่าง
ละเอียดและถูกต้ อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ผลลัพธ์
การจัดซื ้อจัดจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู มีความโปร่งใส โดยมีตวั แทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชัน
1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้ าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้ างและการควบคุมงานก่อสร้ าง เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะ
บริหารสัญญา ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค ี์ และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้
ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ทาหน้ าท ีี ี่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้ างและผู้ควบคุมงาน จะต้ องมีความรู้ความ
เข้ าใจในอานาจหน้ าที่ตามข้ อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และเข้ าใจ เงื่ อนไขข้ อกาหนดที่ระบุไว้ ในสัญญาเป็ นอย่างด ีี
เพราะหากไม่เข้ าใจหรื อเข้ าใจคลาดเคลื่อนหรื อปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้ วนในหน้ าท ีี ี่ ความรับผิดชอบตามอานาจหน้ าที่
ที่ตนเองได้ รับการแต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่แล้ ว อาจทาให้ เกิ ดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรื อบุคคล อื่ น นอกจากนี ้
อาจจะต้ องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินยั หรื ออาจถูกฟ้องร้ องต่อศาลปกครองได้ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่
สูนเห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้ าง ประกอบกับได้ มีการเชิญ ให้ ประชาชนเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้ าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้ จดั โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้ าง เพื่อให้ ผ้ ู ที่ได้ รับ
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แต่งตังให้
้ ทาหน้ าที่กรรมการตรวจการจ้ างมีความรู้ ความเข้ าใจ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่าง
ถูกต้ อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านและผู้ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการตรวจการจ้ าง ทาหน้ าที่ตรวจงานจ้ างอย่าง
ถูกต้ อง สอดคล้ องกับข้ อบังคับหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการให้ ผ้ บู ริหารอนุมตั ีิ
6.2 จัดอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้ างให้ เข้ าร่วมอบรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้ างทาหน้ าที่ตรวจงานจ้ างอย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับข้ อบังคับหรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง
4.3 การส่ งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้ องถิ่น
4.3.1 ส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบัติ
หน้ าท ์ี์่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้ องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
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ท้ องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้ องถิ่นและผู้บริ หารท้ องถิ่นได้ รับการเลือกตังมาจากประชาชนต้
้
องรู้ และยึดเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิหน้ าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นประจาไม่ได้ เกิดจากเรื่ องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรื อ ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ง เงื่ อ นไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มกั มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม เสนอเท่านัน้ หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้ าใจ
หรื อการตีความข้ อกฎหมาย ระเบียบ หรื อกฎเกณฑ ี์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้ องถิ่น
และผู้บริ หารท้ องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริ หารท้ องถิ่นต้ องตกเป็ นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้ เกิด ความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และทาให้ การแก้ ไขปั ญหาของประชาชนหรื อการพัฒนาท้ องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้ องล่าช้ า เพราะไม่ตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน อย่างแท้ จริ ง จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น จึงจาเป็ นที่สมาชิกสภาท้ องถิ่นและผู้บริ หารท้ องถิ่นต้ องมี
ความรู้ ความเข้ าใจระเบียบ กฎหมาย คาสัง่ และหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อันมีผลให้ เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมทัง้
สมาชิกสภาท้ องถิ่นและผู้บริหารท้ องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทาผิดกฎหมายหรื อถูกตรวจสอบ
ดัง นัน้ เพื่ อให้ ผ้ ูบริ หาร และสมาชิ กสภาอบต.แม่สูน

เพิ่ม พูนความรู้ ความเข้ าใจ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย ข้ อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี ้สิน มีความรู้ความเข้ าใจมิให้ ดาเนินกิจการที่เป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ต และมี ความรู้ ความเข้ าใจแนวทางการปฏิ บัต ีิ ส าหรั บเจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ เรื่ อ งการรั บ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต งานนิติการ สานักปลัด อบต. จึงได้ จัดทาโครงการอบรมให้ ความรู้ ด้ าน
ระเบียบ กฎหมายท้ องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้ องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ผ้ บู ริหาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู เพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย ข้ อบังคับการประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สิน และหนี ้สิน
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3.3 เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู มีความรู้ความเข้ าใจมิให้ ดาเนินกิจการที่เป็ นการ
ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริ ต
3.4 เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู มีความรู้ความเข้ าใจในแนวทางการปฏิบตั สิ าหรับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เรื่ องการทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารอบต.แม่สนู จานวน 4 คน และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู จานวน 31 คน รวม 35 คน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
สานักปลัด อบต.แม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้ แก่ผ้ บู ริหาร และสมาชิกสภาอบต.เข้ ารับการ
อบรม
6.3 อบรมให้ ความรู้โดยวิทยากร พร้ อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัดอบต. อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู ได้ เพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วยข้ อบังคับ การประชุมสภาท้ องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
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ทรัพย์สินและ หนี ้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู มีความรู้ความเข้ าใจมิให้ ดาเนินกิจการที่เป็ นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน ี์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริ ต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.แม่สนู มีความรู้ความเข้ าใจแนวทางการปฏิบตั สิ าหรับเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐเรื่ องการ รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้ องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้ วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ มีความพร้ อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้ แก ี่ ชมุ ชนจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้ การศึกษาอบรมเป็ นสิ่งสาคัญ
ประการหนึง่ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู ได้ ดาเนินการ เพื่อให้ สมาชิกสภาท้ องถิ่นมีความรู้และทักษะด้ าน
การปกครองส่วนท้ องถิ่น มีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั ีิ หน้ าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้ อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับท้ องถิ่นด้ วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นาความรู้ไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่
การปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนัน้ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จึงได้ มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ เข้ ารับการฝึ กอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้ องถิ่น ให้ ท้องถิ่นมีความ เจริญก้ าวหน้ า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้และประสบการณ์การทางานให้ กบั สมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ มีความเข้ าใจในการ
ทางานตาม บทบาทและอานาจหน้ าท ีี ี่
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3.2 เพื่อให้ สมาชิกสภาท้ องถิ่นได้ มีความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั งิ านที่ถกู ต้ อง เป็ นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้ องถิ่นได้ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้ องถิ่นได้ อย่างถูกต้ อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู จานวน 31 คน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
ทังในองค์
้
การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู และหน่วยงานที่จดั ฝึ กอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึ กอบรมทังภายในองค์
้
การบริหารส่วนตาบลและ
หน่วยงาน ภายนอก เพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้ องถิ่นเข้ ารับการอบรมหรื อร่วมประชุมสัมมนา
แล้ วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรี ยบร้ อยแล้ ว ดาเนินการเสนอผู้บงั คับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภา ท้ องถิ่นเข้ ารับการฝึ กอบรม หรื อเข้ าร่วมประชุม หรื อดาเนินการจัดฝึ กอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ้ งให้ สมาชิกสภาท้ องถิ่นผู้ผา่ นการฝึ กอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึ กอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่าน นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
6.4 ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึ กอบรมของสมาชิกสภาท้ องถิ่น และรายงาน
เสนอนายก องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
80,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายบริหารงานบุคคล สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ผลลัพธ ์์
10.1 สมาชิกสภาท้ องถิ่นมีความรู้ความเข้ าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้ าที่
10.2 สมาชิกสภาท้ องถิ่นได้ รับการเรี ยนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
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10.3 การปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภาท้ องถิ่นเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชีว้ ัด
จานวนสมาชิกสภาท้ องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู จานวน 31 ราย ได้ รับการฝึ กอบรม
และศึกษาดูงาน
4.3.2 ส่ งเสริมสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
ตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนดไว้ โดยไม่ ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมส่ งเสริมสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของ
ฝ่ ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร

เป็ นกลไก

สาคัญที่ใช ี้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร ซึง่ อานาจในการบริหาร
ปั จจุบนั องค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็ นของตนเอง แต่ถึงแม้ จะเป็ น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ เป็ นไปโดยความ
เรี ยบร้ อยและถูกต้ อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทาให้ องค์การบริ หารส่วนตาบลมี
บรรยากาศการทางานแบบมีสว่ นร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้ างความ น่าเชื่อถือให้ กบั องค์กร สามารถนาไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริ หารส่วนตาบลและลดการทุจริ ต
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สูนจึงได้ ดาเนินกิจกรรมส่ง เสริ ม สมาชิกสภาท้ องถิ่นให้ มี บทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิ บัติง านของฝ่ ายบริ หารขึน้ เพื่ อก าหนดบทบาทของสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นในการเป็ นหน่ว ย
ตรวจสอบ โดยให้ สมาชิกสภาร่วม เป็ นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อให้ การ
ปฏิบตั งิ านโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทังยั
้ งเป็ นการช่วยลดปั ญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร
3.2 เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได ี้
3.3 สมาชิกสภาท้ องถิ่นเข้ าใจบทบาท หน้ าที่ของตนเองมากขึ ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู จานวน 31 คน
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5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู

6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคูม่ ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ สมาชิกสภาท้ องถิ่นใช้ สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตังสมาชิ
้
กสภาท้ องถิ่นเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื ้อจัดจ้ าง
โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้ อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้ องถิ่นตังกระทู
้
้ ถามการบริ หารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
10. ผลลัพธ ์์
10.1 สมาชิกสภาท้ องถิ่นเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร
10.2 การปฏิบตั งิ านต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัตงิ านของสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่ ง เสริ ม และการพัฒ นาความเข้ มแข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เกี่ ย วข้ องกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้ องถิ่น อันได้ แก่ ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มาจากการเลือกตัง้ ฝ่ ายข้ าราชการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น บุคลากรเหล่านี ้มีบทบาท
และต้ อ งท าหน้ า ที่ ข องตนอย่ า งเข้ ม แข็ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ าง แนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยและการมี ส่ว นร่ ว มโดยให้ มี
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กระบวนการสอดคล้ องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ มีการกระจาย อานาจการตัดสินใจ และแก้ ไข
ปั ญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้ องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ ระหว่างฝ่ ายสภา
กับฝ่ ายบริ หาร และที่ สาคัญส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการเสนอแก้ ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้ องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการ ปฏิบตั งิ าน จึงได้ ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิง านของสมาชิกสภาท้ องถิ่นในเรื่ องต่างๆ
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให ี้สมาชิกสภาท้ องถิ่นมีความเข้ มแข็งในการใช้ อานาจหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบตั งิ าน และการมี
ส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู จานวน 31 คน
5. พืน้ ที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตังสมาชิ
้
กสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบตั ิงานในเรื่ องต่างๆ
เช่น แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการปฏิบตั ิภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ เพื่อร่ วม
ติดตามและ
ตรวจเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้ อ มและมลพิ ษ ในการประกอบกิ จ การตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน 11 คน แต่ง ตัง้ เป็ น
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่ วมกับสานักงานยุติ ธรรมจังหวัด จานวน 2 คน แต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการ
ควบคุมการระบาดโรคไข้ เลือดออก จานวน 22 คน แต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน
จานวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลที่ได้ รับการแต่งตัง้ เข้ าร่ วมปฏิบตั ิหน้ าที่นาข้ อมูลแจ้ งในที่
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ประชุมสภาองค์การ บริ หารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานในส่วนที่ประชาชนได้ รับความ
เดือดร้ อนและต้ องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สนู
10. ผลลัพธ ์์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้ องการของประชาชน
เกิดทัศนคติที่ดี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่ วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่ วนเพื่อ
ต่ อต้ าน การทุจริต
4.4.1 ส่ งเสริมให้ มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์ รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์ รัปชัน หมายถึง การใช้ ตาแหน่งหน้ าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อผลประโยชน์
ของพวกพ้ อง โดยมิชอบด้ วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้ าหน้ าที่ของรัฐมีหน้ าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ที่ได้ รับ มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อพวกพ้ อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์ รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ ี์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้ อง
กับเกณฑ ี์ คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทังน
้ ีี ี้เพื่อให้ การ บริ หารราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้
ประชาชนเกิดความมัน่ ใจศรัทธา และไว้ วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค ์์
สนับสนุนให้ ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์ รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรื อตัวแทนประชาชนในชุมชนอบต.แม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
อบต.แม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรื อตัวแทนชุมชนเพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการคอร์ รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรื อตัวแทนชุมชนเป็ นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์ รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิตกิ าร สานักปลัด อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องการคอร์ รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์ รัปชัน
ได้
10.2 มีการมอบหมายให้ คณะกรรมการชุมชน หรื อตัวแทนชุมชนเป็ นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์ รัปชันในระดับ
อบต.
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปั ญหาการทุจริ ตที่เกิ ดขึน้ ในหน่วยงานภาครัฐได้ ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็ นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้ องตระหนักและร่ วมกันแก้ ไขจัดการปั ญหา โดยการเข้ าไปมีส่วนร่วมเป็ นเครื อข่ายในการ
ขับเคลื่ อนต่างๆ ให้ เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจ ริ ต ในรู ปแบบการกระตุ้นให้ ทุกภาคส่วนในจัง หวัดได้
ตระหนักถึงปั ญหาการทุจริตคอร์ รัปชันและมีสว่ นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตาบลแม่สนู
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สนู
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมตั จิ ดั ทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิ ดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์
6.3 จัดเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบรับแจ้ งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่ องร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสัง่ การ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองกิจการขนส่ง ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดxxx
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่ องที่ได้ รับการร้ องเรี ยนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่ วนเพื่อต่ อต้ านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่ งเสริมและพัฒนาเครือข่ ายด้ านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. 2496 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับท ีี ี่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้ อบต.มีภารกิจ
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หน้ าที่ท ีี ี่ ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยใช้ วิธีบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ด ีี และให้ คานึงถึงการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนใน การจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้ าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ทังน
้ ีี ี้ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
ว่าด้ วยการนัน้ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ด ีี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ซึ่งมุ่งเน้ นในการสร้ างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณา
การ การสร้ างความเข้ มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปั ญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชันสามารถเกิดขึ ้นได้ ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็ นวงการระดับท้ องถิ่ นจนถึง
ระดับชาติ ซึง่ อบต.แม่สนู มีภารกิจหน้ าที่ในการบริ หารราชการท้ องถิ่นให้ มีความก้ าวหน้ าเจริ ญรุ่งเรื อง โดยการ
มี ส่วนร่ วมของภาครั ฐ ภาคเอกชน รั ฐ วิส าหกิ จ รวมถึง ภาคประชาชนทั่วไปในการร่ วมกันพัฒ นาท้ อ งถิ่ นให้
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้ องถิ่น ดังนัน้ การที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริ ญก้ าวหน้ าได้ นนั ้ จาเป็ นจะต้ องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้ าน ในการร่วมกันพัฒนาท้ องถิ่น ในการน ีี ี้การมี
เครื อข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้ องถิ่น จึงเป็ นสิ่งจาเป็ น โดยเฉพาะเครื อข่ายด้ านการป้องกัน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึง่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้ มีส่วนร่วม
ในการเป็ นเครื อข่ายร่ วมกับอบต.แม่สนู ในการร่ วมคิด ร่วมพิจารณา ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมทา ร่วม รับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชันในท้ องถิ่น
อบต.แม่สนู พิจารณาแล้ วเห็นว่า การมีเครื อข่ายดังกล่าวเป็ นสิ่งจาเป็ น จึงได้ จดั ทามาตรการส่งเสริ มและ
พัฒนา เครื อข่ายด้ านการป้องกันการทุจริ ตขึ ้น เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานของเครื อข่ ายด้ านการ
ป้องกันการทุจริตให้ มีความเข้ มแข็ง

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้ างแกนนา แนวร่วมและเครื อข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้ องถิ่น
3.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ กบั ทุกภาคส่วน ให้ เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาการทุจริ ต
3.3 เพื่อให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื ้นที่ อบต.แม่สนู
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตอบต.แม่สนู เข้ ามามีสว่ นร่วม
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ในการเป็ น เครื อข่ายด้ านการป้องกันการทุจริ ตร่วมกับอบต.แม่สนู
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื ้นที่อบต.แม่สนู
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตังตั
้ วแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็ นเครื อข่ายด้ านการ
ป้องกันการ ทุจริตอบต.แม่สนู
6.2

จัดทาฐานข้ อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่งบริ เวณ

ใกล้ เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย
6.3 เปิ ดโอกาสให้ เครื อข่ายที่ได้ รับการแต่งตังมี
้ ส่วนร่วมในการบริ หารราชการของอบต.แม่สนู ในการ
ร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริ ต
6.4 ส่งเสริ มสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ กบั เครื อข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
6.5 ทาบันทึกข้ อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างอบต.แม่สนู กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่นที่เข้ าร่วมเป็ นเครื อข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้ งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สานักปลัด อบต.แม่สนู
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ เกิดแกนนา แนวร่วมและเครื อข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้ องถิ่น
10.2 ทาให้ ทกุ ภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้ เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาการทุจริต
10.3 ทาให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื ้นที่อบต.แม่สนู

