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ค ำน ำ 
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี(พ.ศ.2561 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ปะ   ฉบับนี้  เป็นแผนที่ได้รวบรวมเอาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามที่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  และที่ได้พิจารณาก าหนดให้มีเป็นการเพิ่มเติม  ซึ่งมีเนื้อหาและ
สาระส าคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ.
2560 – 2564)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  และยุทธศาสตร์ที่ 
2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน
ป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  การ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ปะ ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินและไม่ท าให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิด
ความคลางแคลงใจในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  อีกทั้ง  เป็นกลไกส าคัญในการป้องกัน
ไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

  ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 – 2564)  และกรอบการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA)  ประกอบด้วย  4  มิติ  ดังนี้ 
  มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต 4 ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ    จะเป็นประโยชน์และช่วยให้
ผู้บริหารแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทจุรติอย่างเป็นรปูธรรม  และบรรลุวิสยัทัศน์ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 – 2564)  ที่ก าหนดไว้ว่า  
“ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
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ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแมป่ะ 

ที่    150  /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

------------------------------------------------------ 
ด้วยคณะรัฐมนตรีในกำรประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร

ปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติเสนอ และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรสู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมหนังสือส ำนักงำน ปปช. ที่ 0004/ว0019 ลงวันที่ 20เมษำยน 2560 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ตำมรำยช่ือดังต่อไปนี้ 
 1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ  ประธำนคณะท ำงำน 
 2. ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ รองประธำนคณะท ำงำน  
 3. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ          คณะท ำงำน 
 4. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง               คณะท ำงำน 
 5. ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั              คณะท ำงำน 
 6. หัวหน้ำส ำนักปลัด             คณะท ำงำน/เลขำนุกำร             
 7. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     ให้คณะท ำงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษำวิเครำะห์ท ำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
     2. วำงแผน  จัดท ำ ทบทวน และพัฒนำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
     3. ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

 4. จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลพร้อมสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ตำมที่เห็นควรเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมกับสภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   26  เดือน พฤษภำคม   พ.ศ. 2560 
 

 
     (ลงช่ือ)        
                                          ( นำยมงคล  บำงขะกุล)    
                                                                 นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแม่ปะ 
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ส่วนท่ี 1 
******************************************************************  

บทน ำ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
  (1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
  สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังน้ี 
  (1)  โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  (2)  กำรผูกขำด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรง่ใสทีม่ีประสทิธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากทีจ่ะเข้าไปตรวจสอบการทุจรติของบุคคล
เหล่าน้ี 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มข้ึน 



~ 2 ~ 
 

  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
หลักกำรและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรกิารราชการแผน่ดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถ่ินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถ่ินยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างแน่นอน 

  อบต.แม่ปะ อ าเภอเถิน จงัหวัดล าปาง ซึง่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วย
สร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพือ่ขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอื่นได้เข้าร่วมการเป็น
เครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ยึดหลกัการบริหารงานและ
การปฏิบัตงิานเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1. เพื่อให้ อบต.แม่ปะ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลือ่นมาตรการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.แม่ปะ 
2. เพื่อสง่เสรมิ/เสรมิสร้างให้บุคลากร ของ อบต.แม่ปะปฏิบัตริาชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน

ทางคุณธรรม จริยธรรม และการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพื่อสง่เสรมิบทบาทการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสรมิสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อใหร้ะบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทจุริต หรือการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัตริาชการของ อบต.แมป่ะ 

5. เพื่อใหทุ้กภาคส่วนรูเ้ท่าทัน ร่วมคิดการปอ้งกันการทจุริต โดยมีการพฒันาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตอย่างทั่วถึง 

6. เพื่อสง่เสรมิบทบาทการมสี่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป้ำหมำย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจ าของ อบต.แมป่ะ ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความ

ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 
2. อบต.แม่ปะ มีระบบการปฏิบัติงานทีส่ามารถป้องกันปญัหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกบักรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปรง่ใส มิให้
ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทจุริต ภาครัฐ 

4. อบต.แม่ปะ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้
เหมาะสม 

5. อบต.แม่ปะ พัฒนาบุคลากรผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัตหิรือบรหิารราชการขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

     1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร วมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลต าบลหนองแซง 

     3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     4.  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกันการ 

ทุจริต 
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ส่วนท่ี 2 
****************************************** 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

 

 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1(1) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

-ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต แก่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

1.2.1 โครงการส่งเสริม
ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2.2(1) โครงการรักษ์น้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน 

1.2.2(1) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลัง 

1.2.3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 30,000 

 

 

 30,000  

 

200,000 

 

 

40,000  

30,000 

 

 

30,000 

 

200,000 

 

 

40,000  

30,000 

 

 

30,000 

 

200,000 

 

 

40,000  

 30,000 

 

 

30,000 

 

200,000 

 

 

40,000  

 

 

 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 (1) โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

-การสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม(โตไปไม่โกง) 

 

 

30,000 

 

 

 

30,000 

 

 

 

30,000 

 

 

 

30,000 
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1.3.2 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

-การเข้าค่ายพุทธบุตร 

20,000 

 

20,000 20,000 

 

20,000 

 

มิติที่ 1 รวม จ ำนวน  6 โครงกำร 370,000 370,000 370,000 370,000  

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- - - -  

 

 

 

 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

2.2.1 (2) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน
ราชการ 

2.2.2 (1)  มาตรการ
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 

2.2.3 (1) โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการ 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

20,000 

 

  

- 

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

20,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

2.3.1 (1) แนวปฏิบัติงาน
การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

2.3.2 (2) มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

2.3.2 (3) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก 
เทศบาล ปลัด เทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ  

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1(1)กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.2 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

 

       - 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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มิติที่ 2 รวม จ ำนวน  15  โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000  

                      
มิติ 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

   งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) โครงการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.(ศูนย์บริการร่วม)  

3.1.2 (1) มาตรการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญ 

3.1.3 (1) แนวปฏิบัติงาน
จัดให้มีช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ 
อบต.และสื่อประชาสัมพันธ์ 

20,000 

 

 

- 

 

50,000 

20,000 

 

 

- 

 

50,000 

 

20,000 

 

 

- 

 

50,000 

20,000 

 

 

- 

 

50,000 

 

 

 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 

3.2.1(2)การด าเนินงาน
ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ อบต.
แม่ปะ 

3.2.2.(1)โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ บริการประชาชน 

20,000 

 

- 

 

10,000 

20,000 

 

- 

 

10,000 

20,000 

 

- 

 

10,000 

20,000 

 

- 

 

10,000 

 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต.แม่
ปะ 

3.3.1 (2) ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าปี 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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มิติที่ 3 รวม จ ำนวน  7  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000  

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

4.1.1 (1) มาตรการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน  

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 
 

4.2.1มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย 

4.2.2(1)กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

4.2.2(2)กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ 
ทรัพย์สินของ อบต.แม่ปะ 

4.2.3(1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

4.2.3(2)โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

4.4.1 (2)มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

 

5,000 

 

10,000 

5,000 

 

10,000 

 

 

5,000 

 

10,000 

5,000 

 

10,000 

 

มิติที่ 4 รวม จ ำนวน  3  โครงกำร 35,000 35,000 35,000 35,000  
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มิติท่ี 1 กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1.1.1(1) 

โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชกิสภำ และพนักงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

 
1. ชื่อโครงกำร  :  โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำ และพนักงำน อบต.แม่ปะ 
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้ องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเ รื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมทีด่ี ส่งเสริมให้ผูบ้ังคับบญัชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยทั่วไปใช้เป็นหลกัการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
          1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
          ซึ่งอบต.แม่ปะได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
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          ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม อบต.แม่ปะจึงได้จัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานของอบต.แม่ปะข้ึนมา 
 
 
3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของอบต.แม่ปะได้น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานของ อบต.แม่ปะเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          4.1  คณะผู้บรหิาร/สมาชิกสภา อบต.แม่ปะ 
          4.2  พนักงานส่วนต าบล 
          4.3  พนักงานครู 
          4.4  ลูกจ้างประจ า 
          4.5  พนักงานจ้าง 
          4.6  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          ส านักสงฆ์ หรอื วัด ในเขต อบต.แม่ปะ 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  วางแผนภายในองค์กรเพือ่หาแนวทางในการจดัอบรมและเสนอโครงการ 
          6.2  ติดต่อประสานวิทยากร 
          6.3  ด าเนินการฝกึอบรมตามโครงการฯ 
          6.4  ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
       ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
         จ านวน  20,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด อบต.แม่ปะ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  คณะผู้บริหารและพนักงานของ อบต.แม่ปะได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การท างานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างของ อบต.แม่ปะเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1.2.1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

2.หลักกำรและเหตุผล 

 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพิ่มมาข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง
ผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชานจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปา่ไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นวิธีนานัปการทีจ่ะ
เพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและ
ประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ 
ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและ
จ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง
และพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
จึงได้จัดท าโครงการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบิกไพร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนของตนเอง 

3.วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างลุ่มอาสาสมัครและพิทกัษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
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 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ หมู่บ้าน 
โดยปลูกพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไมผ้ล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 

 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแมป่ะ จ านวน  10  หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ โดยบูรณาการ
ร่วมกันกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลแมป่ะ สมาชิกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลแมป่ะ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบรหิารสว่นต าบลแม่ปะ ผู้น าชุมชนกลุม่ต่างๆ ทัง้ 10 หมู่บ้าน 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประกลุ่มผู้สงูอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุม่เด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5.พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 พื้นที่ป่า และแหลง่น้ า คู คลอง ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลแมป่ะ 

6.วิธีด ำเนินงำน 

 6.1จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ และแหล่งน้ า        
คูคลองในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

 6.2จัดเวทรีะดมความคิดเห็นการจัดกจิกรรมและการจัดต้ังกลุ่มพทิักษ์สิง่แวดล้อมประจ าชุมชน    

 6.3จัดเวทเีสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทกัษ์สิง่แวดล้อมประจ าชุมชน  

 6.4จัดกจิกรรมร่วมกันปลูกไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพื้นทีส่าธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

 6.5จัดกจิกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผอ่นหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลงักายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 6.6จัดกจิกรรมศึกษาดูงานหมูบ่้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานทีป่ระสบความส าเร็จในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน       
ต าบลแมป่ะ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

จ านวน  50,000 บาท 
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9.ผู้รับผิดชอบ   

             ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

 

 

 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เกิดกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 

โครงกำรท่ี 1.2.2.1 

1.ชื่อโครงกำร : โครงกำร “รักษ์น้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน”  

2.  หลักกำรและเหตุผล  

       เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย  มีอุณหภูมิสูงข้ึน เกิดสภาวะโลกร้อนเนื่องจากพื้นที่ป่าไม้
ลดลงส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง อีกทั้งปริมาณน้ าฝนลดน้อยลง เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึน จึงได้จัดท าโครงการรักษ์ป่าชุมชน ข้ึน ใน
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
ประชาชนต าบลแม่ปะ ปลูกป่า ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนต าบลแม่ปะ เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนในระยะยาว ตามแนวทางการด าเนินโครงการ”รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่ าไม้ดิน และน้ า รวมถึงระบบ
นิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชนให้คงอยู่และใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนตลอดไป  

3.  วัตถุประสงค์  

 ๑. เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 2. เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยและภาวะแห้งแล้ง 

 3. เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ชุมชน 

 4. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า  
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4.  เป้ำหมำย  

       ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน   

           

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  

 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    

6.  สถำนท่ีด ำเนินกำร  

 ในเขตพื้นที่ อบต.แม่ปะ  

7.  วิธีด ำเนินกำร  

 1.  จัดท าโครงการโครงการรักษ์ป่าชุมชน เสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 

 2.  ประสานศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้ ในจังหวัดล าปาง 

 3.  ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

4.  ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ 

 5.  ด าเนินการปลูกต้นไม้ที่ป่าชุมชน ตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด  

8.  งบประมำณ   

 จ านวน 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

  ๒. เป็นกิจกรรมที่ท าให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึน ช่วยลดภาวะโลกร้อน  และช่วยป้องกันการเกิดอุทกภัย       
หรือภัยแล้ง 

 ๓. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมมจีิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ รวมถึงระบบนิเวศน์
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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โครงกำรท่ี 1.2.2.2 

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนคลัง 

กำรปรับปรุงระบบและฐำนข้อมูลแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

***************************************** 

1.  ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารงานคลัง การปรบัปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.  หลักกำรและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2550  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน  
180  วัน  นับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2551  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ ได้จัดท าโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปสู่
ระบบ LTAX ประจ าปีงบประมาณ 2559  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่                     
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย  ซึ่งผลจากการด าเนินการท าให้มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก  รวดเร็ว  นอกจากนี้  หน่วยงานต่าง ๆ ยังสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้   

 ดังนั้น  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ มีระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัยอยู่เสมอ  สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนางาน องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง การปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ข้ึน  เพื่อด าเนินงานเป็นการต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ได้อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
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 3.2  เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ ในด้านการคลังท้องถ่ิน 

 3.3  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ 

 3.4  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน  และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

 3.5  เพื่อด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการเดิมให้เสร็จสมบูรณ์ 

4.  เป้ำหมำย 

 องค์การบริหารสว่นต าบลต าบลแมป่ะ ได้ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สิน
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ระยะเวลาในการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  การด าเนินการปรับปรุงระบบและ
ฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ   ดังนี้   

 5.1  ข้ันตอนการจัดท าและปรับปรุงแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 365 วัน 

 5.2  ข้ันการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 365 วัน 

 5.3  ข้ันตอนการตรวจสอบผลการด าเนินการและจัดเก็บข้อมูล  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2560 รวม 365 วัน 

 5.4  ข้ันรายงานผล  มีการรายงานผลทุก ๆ  3   เดือน  (ภายในวันที่   10  ของเดือนมกราคม, 
เมษายน, กรกฎาคม และตุลาคม 2560) 

6.  วิธีด ำเนินกำร 

 6.1  ข้ันเตรียมการ  ด าเนินการดังนี้ 

  1.  จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 

  2.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน 

  3.  น าระวางที่ดิน  ระวางรูปถ่ายทางอากาศ  ไปถ่ายส าเนาและปรับมาตราส่วน 

  4.  จัดเตรียมบุคลากร  พนักงานคัดลอกข้อมูล  พนักงานเดินส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

  5.  จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
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  6.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานที่ดินจังหวัดและอ าเภอ ส านักงาน ส.
ป.ก. 

 6.2   ข้ันการจัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน   ด าเนินการดังนี้ 

  1.  ปรับปรุงแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ 

  2.  ก าหนดเลขประจ าแปลงที่ดิน  (LOT) 

  3.  ปรับปรุงแผนที่แม่บท   

  4.  คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบส ารวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1)  ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 6.3  ข้ันการส ารวจข้อมูลภาคสนาม   ด าเนินการดังนี้ 

  1.  จัดอบรมพนักงานส ารวจภาคสนาม 

  2.  ส ารวจข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบส ารวจ ผ.ท.1, ผ.ท.2, ผ.ท.3 แล้วแต่
กรณี 

  3.  ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 

 6.4  ข้ันการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ด าเนินการดังนี้ 

  1.  จัดท าแผนที่ภาษี  (ผ.ท.7) 

  2.  จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน  (ผ.ท.4) 

  3.  จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.5) 

  4.  จัดท าบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผ.ท.6) 

 6.5  ข้ันการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันก่อนจะน าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี 

 6.6  ข้ันตอนการตรวจสอบผลการด าเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล  โดยด าเนินการตรวจสอบ                     
ความสมบูรณ์ถูกต้อง  และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

7.  สถำนท่ีด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ด าเนินการในพื้นที่ต าบลแม่ปะ  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 164 ตารางกิโลเมตร 

8.  งบประมำณ 
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 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
จ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ จ านวนเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน  
200,000.00 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ค่าใช้สอย 

 - ค่าตอบแทนพนักงานบันทกึข้อมลู จ านวน 1 คน          72,000  บาท 

 - ค่าวัสดุ              30,000 บาท 

 - ค่าใช้สอย              26,300 บาท 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร             21,600 บาท 

 - ค่าตอบแทน (ค่าอาหารท าการนอกเวลา)           10,000 บาท 

  รวมหมวดค่าใช้สอย          159,900 บาท 

2. ครุภัณฑ์ 

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์             40,100 บาท
   (รายการครุภัณฑ์ จะน าไปตัง้เป็นรายจ่ายแยกเฉพาะในหมวดครุภัณฑ์)    

รวมงบประมำณท้ังสิ้น          200,000 บำท 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  9.1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

  9.2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ 

  9.3.  ผู้อ านวยการกองคลัง 

  9.4.  ผู้อ านวยการกองช่าง 

  9.5.  ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานช่าง/หน่วยงานคลัง 

10.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

  เมื่อได้จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะท าให้ 

  10.1  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ  มีรายได้เพิ่ม 
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  10.2  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ  มีฐานข้อมูลทางด้านการคลังท้องถ่ินอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

  10.3  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ  สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.4  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่ปะ  มีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม 

11.  กำรรำยงำนผล   

 11.1  จะรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการฯ และกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถ่ินทราบทุกระยะ 

 11.2  จะสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการให้คณะกรรมการ
อ านวยการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัดและกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ินทราบภายใน 15  วัน  
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงกำรท่ี 1.2.3 

1.ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนอำชีพตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

2.หลักกำรและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง 
และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่
เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเช่ือมโยง
คนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 ในปัจจุบันในเขตต าบลแม่ปะ ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก แต่เกษตรยังไม่ทราบถึงการท าการ
ที่ถูกต้องและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ า
ต าบลแม่ปะ ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนข้ึนมา เพื่อให้ประชาชนภายในเขต
พื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปในการบริโภค มี
การส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุก
ต่างๆไว้บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า 
สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งข้ึน 

3.วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลแม่ปะ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง 
ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
มีคุณค่า เกิดรายได้ 
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 2.เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 3.เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก 

 4.เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

 5.เพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

4.เป้ำหมำย 

 ประชาชนผู้สนใจ จ านวน 50 คน 

 

4.สถำนท่ีด ำเนินกำร 

 1.ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ/ศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีประจ าต าบลแม่ปะ 

 2.ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

5.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

6.วิธีด ำเนินกำร 

 1.ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดกิจกรรม/โครงการ 

 2.จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 

 3.ด าเนินงานตามโครงการ 

     - จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 

     - ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

7.งบประมำณ 

เป็นเงิน  40,000 บาท 

8.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด อบต.แม่ปะ 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
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 1.ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลแม่ปะ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความ พอเพียง ความรอบ
ครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ 

 2.ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

 3.มีการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก 

 4.ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

 
 

 
 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

โครงกำรท่ี 1.3.1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

2.หลักกำรและเหตุผล 

 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยากรสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพรี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่ง
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนคือสถาบัน
ครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มี
คุณ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้วปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง  

         ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ได้ เล็งเห็นความส าคัญจึงไดจัดท าโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (โตไปไม่โกง)ร่วมกับโรงเรยีนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้
สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ  ตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

3.วัตถุประสงค์ 

          3.1 เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

          3.2เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
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           3.3เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

           3.4เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนังถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่านร่วม 

           3.5เพื่อให้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

4.เป้ำหมำย/ผลผลิต  

         จ านวน 50 คน 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

          ส ำนักสงฆ์หรือวัดและ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6.วิธีด ำเนินกำร 

          6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 

       6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

       6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 

        6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 

    6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 

        6.7 ด าเนินการตามโครงการ 

           6.8 ติดตามและประเมินผลประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

    จ านวน  30,000 บาท 

9.ผู้รับผิดชอบ   

      ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
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10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึ่งประสงค์  

10.3 ผู้เข้าร่วมโครางการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 

           10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตว์ สุจริต มีวินัย 

           10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

          

 

 
 
 
 

 

โครงกำรท่ี 1.3.2 

โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมกำรเข้ำค่ำยพุทธบุตร  
 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงกำรจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เข้ำค่ำยพุทธบุตร 
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) (8) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ตอ้งส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
          สถานการณ์ปัจจบุัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดก าลังทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่ขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบาดเข้าสู่กลุ่มเดก็และเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ประกอบกับสภาพสงัคมในปจัจบุันเป็น
เรื่องที่ต้องระวังและดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะปญัหายาเสพติดเป็นปญัหาสังคม การทีเ่ด็กและเยาวชนน าเอา
วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์ ย่อมเป็นปัญหาของสงัคม การปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างจิตส านึกให้กบัเดก็และเยาวชน เป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและมีค่านิยมที่ถูกต้อง  
3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
          2.  เพื่อปลูกฝงัอุปนสิัยอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ 
          3.  เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิง่เสพติดใหโ้ทษและอบายมุขทกุชนิด 
          4.  เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มสีุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้
เกิดข้ึนในกลุม่เยาวชนด้วยกันเอง 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          จ านวน 50 คน 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          ส านักสงฆ์หรือวัด ในเขตต าบลแมป่ะ 
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6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  จัดเตรียมข้อมูลและเขียนโครงการ 
          6.2  ประชุมคณะกรรมการ  และก าหนดวัน/สถานที่ 
          6.3  เตรียมความพร้อมด้านสถานที ่
          6.4  ด าเนินการจัดอบรม 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          จ านวน 20,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลแมป่ะ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา 
          2.  เยาวชนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ และพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึน 
          3.  เยาวชนเห็นโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 
มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

โครงกำรท่ี 2.1.1(1) 

กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
1. ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทกุรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
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           องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรั ฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลกัในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
           ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ิน ให้เหือดหายไป  
           ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ีหรอืหลกัธรรมาภิบาลบงัเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป   
 
3.  วัตถุประสงค์  
           เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทจุริตของผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
          4.2  มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บรหิารต่อสาธารณะชน 
          4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ี
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
          องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
          6.3  จัดต้ังคณะท างาน 
          6.4  ประชุมคณะท างาน 
          6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.6  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริต 
          6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
          6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด อบต.แม่ปะ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบรหิารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปรง่ใส สามารถป้องกันการทจุริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
 
 

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

โครงกำรท่ี 2.2.1(1) 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี ศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน   การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
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ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจ์ากการปฏิบัติงานด้านบรหิารงานบุคคล 

3.4 เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลือ่นต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวัดล าปาง เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 

 6.4 ด าเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 6.5 สรปุผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
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 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

 - เจ้าหน้าที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 

 10.2 ผลลัพธ ์

 - ประชาชนพึงพอใจ 80 % 

 - บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงกำรท่ี 2.2.1(2) 

มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด อบต.และ

หัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่

มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถ่ิน  ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ

ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ตำม

กฎหมำยอื่นที่ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำย ในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่

ประชำชน ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ  นั้น มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

ติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำยบริหำร ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจ
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หน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนัก กอง และฝ่ำยต่ำงๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำง

ยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของ

กำรกระท ำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐ

เสื่อมประสิทธิภำพ 

 เพื่อให้เป็นไป ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะต้อง

เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และมำตรำ 37 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำร

รำชกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สขุของประชำชนและเกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนเกิน

ควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริหำรงำนมี

ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ   

 ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม

ต้องกำรของประชำชน ลดข้ันตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขข้ันตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมี

มำตรกำร กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเป็นกำรลดข้ันตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชน 

 3.2 เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำน 

 3.3 เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 

 3.4 เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรใช้ดุลยพินิจอันอำจเปน็เหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 

 

4. เป้าหมาย 

 จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยก ปลัด  และหัวหน้ำส่วนรำชกำร   

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  

สั่งกำร 
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 6.2 จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและ

ถือปฏิบัต ิ

 6.3 จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 

 6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน   

 10.2 ผลลัพธ์ 

  - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรท่ี 2.2.2(1) 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
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2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลแม่ปะ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบยีบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)   

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงกำรท่ี 2.2.3(1) 

โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตาม
อ านาจหน้าที่  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ อปท.และในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
อบต.แม่ปะ การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ   
สารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ 
ที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  
จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมอืงที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับ
จังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ
สาธารณะจาก อบต.แม่ปะ ของตัวช้ีวัดที่  1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัด ที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินรับรอง ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต  
อบต.แม่ปะ จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด อบต.แม่ปะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ อบต.แม่ปะ จ านวน 2 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดลุยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
โครงกำรท่ี 2.3.1(1) 

โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

1. ชื่อโครงกำร  :  โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่ง เป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน          
3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเรว็ 
          2.  เพื่อให้การปฏิบัตริาชการมมีาตรฐาน 
          3.  เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บรกิารและผู้ทีม่าติดต่อ 
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดต่อราชการกบั อบต.แมป่ะ 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
         พื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  จัดให้มีการประชุมคณะท างาน 
          6.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการฯ 
          6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

          ตลอดปีงบประมาณ 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน อบต.แมป่ะ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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          1.  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          2.  ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ 
          3.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
โครงกำรท่ี 2.3.2(1) 

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรนั้น ก็

เพื่อเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำเลือก/

มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ จะพิจำรณำถึง

ควำมส ำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะด ำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและ

เหมำะสม เพื่อให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 

 ดังนั้น กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่ กำร

บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ 

ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอ ำนวยควำม

สะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนซึ่งเป็นหลักกำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย

ก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหำร  ปลัด   หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท ำบันทึกเสนอเพื่อพิจำรณำขออนุมัติ อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผู้บริหำร ปลัด    

หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อลดข้ันตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

 6.2 ด ำเนินกำรออกค ำสั่งแต่งตั้ง 

 6.3 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหำร  ปลัด  หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส่วนส่วนรำชกำร 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ กำรบริหำรรำชกำร กำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรท่ี 2.3.2(2) 

1. ชื่อโครงกำร : มอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อ
เติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่
กับนายกองค์การบริหารสว่นต าบลกอ็าจเป็นผลใหก้ารบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท า
ให้เกิดการทุจริตข้ึนมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 

 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการออกค าสั่ งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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2.4 กำรเชิดชูเกียตแิก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

โครงกำรท่ี 2.4.1(1) 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ
ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 
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4. เป้ำหมำย 

 ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ปะ 

5. สถำนท่ีด ำเนินกำร 

 พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกี ยรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 

 

 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา เช่น 

  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น (ประชาชน) 

  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน) 

 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.5มำตรกำรจัดกำรในกรนีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบเห็นกำรทุจริต 

โครงกำรท่ี 2.5.1(1) 

มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”  
 

1. ชื่อโครงกำร  :  มำตรกำร กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถงึ
ข้อเท็จจรงิของการทจุริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรอืเกิดจากปจัจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกดิจากลกัษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอือ้ให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบรหิารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรใหก้ลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมสี่วนร่วมในการต่อต้านการทจุริตภายในองค์กร ของผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
น าไปสู่องค์กรทีม่ีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสงัคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทจุริตในทุก
รูปแบบ 
          ดังนั้น อบต.แม่ปะจงึจัดท ามาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต ตามแนวทางการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสูก่ารยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใหสู้งข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์  
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          1.  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
          2.  เพื่อให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัต ิ
          3.  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส           
4.   เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลง 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
         ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลแมป่ะ 
6.  วิธีกำรด ำเนินกำร 
          6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทกุสว่นราชการระหว่างส่วนราชการกบัผูบ้รหิาร 
          6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้รหิาร 
          6.3  ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน อบต.แมป่ะ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

โครงกำรท่ี 2.5.2(1) 

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วน

ร่วมโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่นค ำ

ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อน

ของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนและจัดท ำคู่มือ

ด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะข้ึน เพื่อด ำเนินกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้

รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ  
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 3.2 เพื่อจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็นไปตำม

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 6.2 จัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

 6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ

ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดย

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนกำรและข้ันตอนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

แม่ปะให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญำ ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำยใน

หน่วยงำน สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและข้ันตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ อบต.แม่ปะ 

มิติท่ี3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
โครงกำรท่ี 3.1.1(1) 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
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 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเปน็ไปตามทีก่ฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะจึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ปะให้บริการประชาชน  เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ปะ 

 3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการซื้อหรือการจ้าง ตลอดจนการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ จ านวน 1 แห่ง 

 2.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง (ศูนย์ร่วม) อปท. 8 แห่ง ในเขต อ.เถิน 1 แห่ง 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ/ศูนย์การซื้อและการจ้าง อ.เถิน 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

 6.3 การใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์การซื้อและการจ้างด าเนินตามวิธีการงบประมาณ 
และระเบียบพัสดุของ อปท.ตลอดจน ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินฯตามก าหนด
แล้วแต่กรณี อย่างเคร่งครัด 
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 6.4 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

 6.5 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.6 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 6.7 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 6.8 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 จ านวนงบประมาณ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 1 แห่ง 

1.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างตลอดจนการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อปท.ในเขตอ าเภอเถิน 1 แห่ง 
 
โครงกำรท่ี 3.1.2(1) 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรท่ีส ำคัญและหลำกหลำย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
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 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท   
ข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
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 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

            ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงท่ีประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่ปะ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของมำตรกำร 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 จ านวน 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 



~ 52 ~ 
 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนอง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
โครงกำรท่ี 3.2.1(1) 

โครงกำรจัดประชำคมแผน 

๑.  ชื่อโครงกำร  โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนเพื่ อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนา
ท้อง ถ่ินสี่ปี    

2.  หลักกำรและเหตุผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีซึ่งเป็นแผนการพัฒนาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปี   เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอน และกระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  ซึ่งในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในระยะแรก ก าหนดให้จัดท าประชาคมท้องถ่ินในระดับต าบล 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ  และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ จึงได้จัดท าโครงการจัด
ประชุมประชาคมต าบลเพื่ อจัดท าแผนพัฒนาท้อ ง ถ่ิน  เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน
จากการจัดเวทีประชาคม  น ามาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ต่อไป         

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ  สามารถน าปญัหาและความต้องการของ 

ประชาชน  มาวิเคราะหจ์ัดท าแผนงาน/โครงการ ต่างๆ บรรจุในแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี อย่างมีประสิทธิภาพ 

            ๓.๒ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

            ๓.๓ เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ 

 

 

 

 

4. เป้ำหมำย  

 4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามสัดส่วนระดบัต าบล 

 4.2 ประชาชนต าบลแม่ปะร่ วมประชุมประชาคมตามสั ดส่วนระดับต าบล   ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2 /ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  

 4.3 ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 4.5 พนักงานส่วนต าบล   

5. วิธีด ำเนินกำร 
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 5.1 แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเชิญประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมประชุม 

5.2 ประสานโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลแม่ปะ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ,เกษตรต าบลแม่ปะ ,
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อบูรณาการการเข้าร่วมประชุมประชาคมร่วมกัน  

5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสียงตามสายและปิดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 

5.4 ให้ประชาชนรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการในหมู่บ้านเพื่อเสนอต่อที่ประชุม 

 5.5 จัดประชุมประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมลูในการจัดท าแผนฯ ตามก าหนดการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ด าเนินการจัดประชุมประชาคม 

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร   

 องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

          ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561  เป็นเงิน 20,000 บาท  

 

9. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ สามารถน าปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์
จัดท าแผนงาน/โครงการ ต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี   

            ๑๐.๓ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถสนองตอบ
ความต้องการต่อประชาชน  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
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โครงกำรท่ี 3.2.1(2) 

1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
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 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารสว่นต าบลเบิกไพร จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่ปะ 

 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะกับประชาชน
ในพื้นที่ 

4. เป้ำหมำย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 

 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 

 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5429-2079 ทางโทรสารหมายเลข 0-5429-1691 
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 6.3 ทางเว็บไซต์  

 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรท่ี 3.2.2(1) 

โครงกำร  อบต. เคลื่อนท่ี  บริกำรประชำชน    

๑.  หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง มาตรา 16   (๖) การสงเสริม 
การฝก และประกอบอาชีพ (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
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ผู้ด้อยโอกาส (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕
52 มาตรา ๖๗ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  มาตรา 68 (7) บ ารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมือง  การปกครอง  สังคม  และเศรษฐกิจ  ที่
ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน  การบริหารราชการ  การก าหนดนโยบายจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก   การบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นคนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา   และการ
ให้บริการประชาชนก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนได้    

เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดหน่วยราชการเคลื่อนที่  จึงเป็นการ
ให้บริการที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด   อันจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับราชการ   และเพื่อ
ด าเนินการตามแนวทางตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และค่านิยม
หลัก 12 ประการ  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ จึงได้มีการจัดท าโครงการ  อบต.  เคลื่อนที่  บริการประชาชน  
ร่วมกับอ าเภอเถินยิ้มเคลื่อนที่  และหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเถิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ  ของประชาชนในท้องถ่ิน  
ตลอดจนสามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนได้อย่างยั่งยืน 

๒.  วัตถุประสงค์ 

 2.๑  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชน  พร้อมทั้งตอบค าถาม      ข้อสงสั ย   
ช้ีแจงผลการด าเนินงานต่างๆ ของ อบต.   

 ๒.2  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อและรับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในทุกด้าน    

 2.๓. เพื่อลดช่องว่างตลอดจนสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต.  ให้เพิ่มมากขึ้น 

 2.๔. เพื่อให้ความรู้  การบริการสาธารณะ  แก่ประชาชนในต าบลแม่ปะ อ าเภอเถิน  

จังหวัดล าปาง   

 2.๕  เพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 

 2.๖ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะกับหน่วยงานราชการใน
เขตอ าเภอเถิน 
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๓.  เป้ำหมำย 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ อบต. เคลื่อนที่  บริการประชาชน  ประมาณ  ๑๐๐  คน 

๔.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 ๔.๑  - ประชุมคณะท างานโครงการ อบต. เคลือ่นที่ บริการประชาชน 

         - เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ                     

 ๔.๒  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  อบต. เคลื่อนที่  บริการประชาชน 

  -   ประสานงานกับหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเถินเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 

  -   ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ไปยังหมูบ่้านใหร้ับทราบ 

  -  จัดเตรียมข้อมลูเพื่อให้ความรู้  และตอบข้อซักถาม  ข้อสงสัย  แก่ประชาชน   

  -  จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์, เอกสารให้ความรู้ต่าง ๆ  เช่น  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รณรงค์การปอ้งกัน  ควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ 

        -   ออกเยี่ยมบ้านผู้พกิาร , ผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับกิ่งกาชาดและพัฒนาชุมชนอ าเภอเถิน 

 ๔.๓  ติดตามประเมินผลโครงการ  อบต. เคลื่อนที่  บริการประชาชน 

  -  ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

5.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 

              ปีงบประมาณ 2561 

6.  งบประมำณด ำเนินงำน 

งบประมาณ  10,000.- บาท  

 

 

 

7.  หน่วยงำนท่ีเข้ำมำมสี่วนร่วมกำรด ำเนินโครงกำร  อบต.  เคลื่อนท่ี  บริกำรประชำชน 

๘.๑ องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ   

๘.๒ โรงเรียนเถิน – ท่าผา 
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๘.๓ สถานีอนามัยบ้านแมป่ะหลวง 

๘.๔  หน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนในเขตอ าเภอเถิน   

8.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 9.1 เชิงปริมาณ ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 100 คน 

 9.2 เชิงคุณภาพ ประชาชน มีความพึงพอใจร้อยละ80  

9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

๑๐.๑   ประชาชนได้รับการบริการ    ความรู้จากองค์การบรหิารส่วนต าบลแมป่ะ   

และหน่วยงานราชการในเขตอ าเภอเถิน   

๑๐.๒   ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือ่ไปตดิต่อราชการ 

 ๑๐.๓   เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างส่วนราชการกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรท่ี 3.2.3(1) 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
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 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 

 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 

 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี3.3.1(1) 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแม่ปะ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารสว่นต าบลแม่ปะ ในฐานะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้อง ถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ปะก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต.แม่ปะ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ บางต าแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 
ที่ก าหนด 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ปะ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ เพื่อใช้
เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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มิติท่ี4 กำรเสริมสรำ้งและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1.1 มีกำรจัดวำงและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

โครงกำรท่ี4.1.1(1) 

โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
1. ชื่อโครงกำร  :  โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน  
2.  หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ .
2544 ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
          ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด อบต.แม่ปะ ทุกปี 
3.  วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.แม่ปะ 
          2.  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
          3.  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
4.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.แม่ปะ 
5.  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
        ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
6.  วิธีด ำเนินกำร 
          1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
          5.  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7.  ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
          ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
          ส านักงานปลัด อบต.แม่ปะ 
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10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
โครงกำรท่ี4.1.2(1) 

มำตรกำรตดิตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 อบต.แม่ปะพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน     
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซอ้นหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินทีถู่กต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบตัิตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้ำหมำย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในของ อบต.แม่ปะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรงุพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา อบต.แม่ปะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถำนท่ี/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ของ อบต.แม่ปะ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงท่ี
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

โครงกำรท่ี 4.2.1 

1.ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งครู พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 

 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
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 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ  

 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 

 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอืน่เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 

 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะจะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 

 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
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 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด 

 ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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โครงกำรท่ี4.2.2 (1) 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงนิการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได ้

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
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โครงกำรท่ี 4.2.2(2) 

โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินของ อบต.แม่ปะ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ 

ประโยชน์ทรัพย์สินของ อบต.แม่ปะ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 กำรเบิกจ่ำยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้ำหน้ำที่จะต้องปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยหรือ

หนังสือสั่งกำรที่เกีย่วข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบรอ้ยจงึจดัท ำใบน ำฝำกเปน็รำยรบั จัดท ำใบฎีกำเพื่อเป็นรำยจ่ำย 

เบิกเงินออกจำกคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยทั้งกำรเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร 

จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ จึงจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรข้ันตอนที่

ถูกต้อง มีควำมสุจริต ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ 

 กองคลัง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ กำรรับ จ่ำยเงินและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดควำมโปร่งใส 

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และรับทรำบถึงรำยรับ-รำยจ่ำย ของ อบต.แม่ปะ 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้กำรรับ จ่ำยเงินของ อบต.แม่ปะ เกิดควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 อบต.แม่ปะ 

5. วิธีการด าเนินการ 

 - มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณโดยมีปะชำชนเข้ำร่วมเป็น

กรรมกำร 

 - เปิดโอกำสให้ประชำชนสอบถำมข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเงิน 

 - สรุปผลกำรรับ จ่ำยเงินของ อบต.แม่ปะให้ประชำชนทรำบทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น ทำงเว็บไซต์ ศูนย์

ข้อมูลข่ำวสำร และเสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เมื่อสิ้นปีงบประมำณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง อบต.แม่ปะ 

9. ตัวชี้วัด 

 มีกำรด ำเนินงำนตำมวิธีกำรด ำเนินงำนครบทุกข้ันตอน 

 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

แม่ปะท ำให้เกิดควำมโปร่งใส   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 75 ~ 
 

 

 

 

 

โครงกำรท่ี 4.2.3(1) 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่ เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้ำหมำย 

 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 
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 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

10. ผลลัพธ์ 

 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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โครงกำรท่ี 4.2.3(2) 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหาก
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
การแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจ จะต้อง
รับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 

 องค์การบริหารสว่นต าบลแมป่ะเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้ำหมำย 

 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 



~ 78 ~ 
 

 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 

 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

10. ผลลัพธ์ 

 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 4.3.1(1) 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบำทควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีควำมพร้อมที่จะรับภำรกิจ

และกำรจัดบริกำรให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็นสิ่งส ำคัญ

ประกำรหนึ่งที่ อบต.แม่ปะได้ด ำเนินกำร เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถ่ินมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพื่อพัฒนำตนเองและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น อบต.แม่ปะ จึงได้มีกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถ่ินให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนอยู่เสมอ 

เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถน ำมำพัฒนำองค์กร พัฒนำท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีควำม

เจริญก้ำวหน้ำ 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้กับสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีควำมเข้ำใจในกำร

ท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ 

 3.2 เพื่อให้สมำชิกสภำท้องถ่ินได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ 

กฎหมำย 

 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถ่ินได้เพิ่มศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถ่ินได้อย่ำงถูกต้อง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

 อบต.แม่ปะและหน่วยงำนที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบหลักสูตรกำรฝึกอบรมทั้งภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและ

หน่วยงำนภำยนอก เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดส่งสมำชิกสภำท้องถ่ินเข้ำรับกำรอบรมหรือร่วมประชุม สัมมนำ

แล้วแต่กรณี 

 6.2 เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด ำเนินกำรเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อส่ง

สมำชิกสภำท้องถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุม หรือด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเองโดยส ำนัก/กองงำนที่

รับผิดชอบ 

 6.3 แจ้งให้สมำชิกสภำท้องถ่ินผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเสนอประธำนสภำ 

โดยผ่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

 6.4 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกอบรมของสมำชิกสภำท้องถ่ิน และรำยงำนเสนอ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส ำนักงำนปลัด อบต.แม่ปะ 

10. ผลลัพธ์ 

 10.1 สมำชิกสภำท้องถ่ินมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ 

 10.2 สมำชิกสภำท้องถ่ินได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนใหม่ๆ 

 10.3 กำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถ่ินเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย 

11. ตัวชี้วัด 

 จ ำนวนผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถ่ินของอบต.แม่ปะ ได้รับควำมรู้ในกำรฝึกอบรม  
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โครงกำรท่ี 4.3.2(1) 

 
1. ชื่อโครงกำร : : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลำย

องค์ประกอบ และหลำยฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยสภำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ฝ่ำยข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลำกรเหล่ำนี้มีบทบำท

และต้องท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้ำงแนวคิดประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมโดยให้มี

กระบวนกำรสอดคล้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย ให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ และแก้ไข

ปัญหำภำยในต ำบลและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำงฝ่ำยสภำกับ

ฝ่ำยบริหำร และที่ส ำคัญส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแก้ปัญหำ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของบทบำทของสภำท้องถ่ิน เกี่ยวกับกำรมีส่วน

ร่วมในกำรปฏิบัติงำน จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำท้องถ่ินในเรื่องต่ำงๆ 

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกสภำท้องถ่ินมีควำมเข้มแข็งในกำรใช้อ ำนำจหรือปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดควำมสมดุลใน

กำรบริหำรงำน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิใหส้มำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล มีบทบำทในกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนร่วม

ในกำรท ำงำน 

 3.2 เพื่อเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 

 3.3 เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

4. เป้าหมาย 

 ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.แม่ปะ 

5. พ้ืนท่ีด าเนินงาน 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ปะ 

6. วิธีด าเนินงาน 

 6.1 แต่งตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นคณะกรรมกำรร่วมในกำรปฏิบัติงำนในเรื่องต่ำงๆ   

 6.2 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เข้ำร่วมปฏิบัติหน้ำที่น ำข้อมูลแจ้งในที่ประชุม

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อท ำกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนและ

ต้องกำรของประชำชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส ำนักงำนปลัด อบต.แม่ปะ 

10. ผลลัพธ์ 

 กำรพัฒนำ อบต.แม่ปะ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังกำรมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

โครงกำรท่ี 4.4.1(1) 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 

 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 

 6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบ่้าน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รปัชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 จ านวนงบประมาณ 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 คณะกรรมการหมู่บา้นมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได ้

 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับต าบล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงกำรท่ี 4.4.1(2) 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
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ปัญหาการทุจรติที่เกดิข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสยีหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังห วัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จ านวน 10 หมู่บ้าน 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 พื้นที่ในเขตต าบลแม่ปะ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 5,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด อบต.แม่ปะ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง 
 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 


