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บทน า 
 

 1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  
การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น            
แต่ในทางปฏิบัติท าให้มีแนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท 
 

 1)  การทุจริตงบประมาณ  การบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบที่ขาดความหลักหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรูปประเด็นได้  ดังนี้ 
 1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าการทุจริตมากข้ึน 
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 3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน          
ขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
 4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นเรื่องของ          
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน      
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่        
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐานภาครัฐ 
 5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง   
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น         
เป็นพิเศษ  ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองเห็นผลปะโยชน์แห่งตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดถือผลประโยชน์    
ส่วนรวม   
 7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต       
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนเป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด        
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บางหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

 2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนในทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง       
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาครัฐของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น(Corruption  Perception Index-CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency  
Internation-IT)  พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  2555 -25558  อยู่ที่  35-38  คะแนน       
จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  จาก  168  ประเทศทั่วโลก  และเป็น
อันดับที่  3  ในประเทศ                                                                                           /อาเซียน... 
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อาเซียนรองลงมาจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  2559  
ลดลง  3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับที่  101  จาก  168  ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(UNCAC)  พ.ศ. 2546  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว        
3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง  สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการทุจริตที่
ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง(Vertical Relation)  หรือีกนัยหนึ่ง  คือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม       
ติดความสบาย  ยอย่องคนที่มีเงินและอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติ            
ที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม    
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน         
ไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่าง           
เต็มประสิทธิภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ฉบับที่  3  เริ่มจากปี         
พ.ศ.  2560  จนถึงปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่    
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ   
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาของประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี        
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  ในปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานของภาครัฐต้องมีธรรมาภิบาล     
ที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption  Perception Index-CPI)     

  /ดังนั้น... 
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 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ                  
อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปรามปราบการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

 3.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น 
 2)  ยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ    
ฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้ านเมือง     
ที่ด ี
 4)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5)  พัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือ ข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 4.  เป้าหมาย 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมถึง
ประชาชนท้องถิ่นมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ผลประโยชน์โยมิชอบ 
 2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบหรือบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

/5.  ประโยชน์... 
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 5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมถึง
ประชาชนท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตน  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการต่อต้าน    
การทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในท างานและชีวิตประจ าวัน  
 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้ 
 3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะที่เป็น
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต   
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาส
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
/แผนปฏิบัติ... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ 2562   

 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทกุ
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ห น้ า ที่ ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่  อ บ จ .
แม่ฮ่องสอน   
 
1.1.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นและบ าเพ็ญประโยชน์   
ต่อองค์กร  เนื่องในวันองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 
1 .1 .3  ม าตรก ารส่ งเส ริมก าร
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
1.1 .4 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อ ง    
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
1.2.1 มาตรการสร้างจิตส านึก     
ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต            
ให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
1.2.2 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่า 
 
1 .2 .3  โค ร งก า ร เย า ว ช น ค น      
รักษ์โลก 
 
1 .2 .4  โค ร งก า รพั ฒ น า เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
1.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ เก ษ ต รก รต้ น แ บ บ       
ตามแนวคิดวนเกษตร 
 

500,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
5,000,000 
 
2,428,000 
 
 
400,000 
 
 
 
 
140,000 

 

/มิติที่ 1... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

1.3.1 โครงการเสริมสร้างเยาวชน
สมานฉันท์ 
 
1.3.2 โครงการอบรมจริยธรรม
อิสลาม 
 
1.3.3 โครงการเข้าค่ายพักแรม
และเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน 
อบจ.บ้านจองค า 
 
1.3.5 โครงการเครือข่ายต้นกล้า
อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
1.3.6 โครงการเสริมสร้างพลเมือง
ดี ต าม วิ ถี ป ระ ช า ธิ ป ไต ย ใส่ ใจ
สิ่งแวดล้อม 
 
1.3.7 โครงการเยาวชนคนรักษ์
โลก 

60,000 
 
 
200,000 
 
 
150,000 
 
 
 
 
300,000 
 
 
1,497,650 
 
 
 
2,428,000 

 

มิติที่ 1 รวม 10 โครงการ/ 2 มาตรการ 
/ 2 กิจกรรม   

10,675,650  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/มิติที่ 2... 
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

2.1.1 มาตรการแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ด้วยการ
จั ด ท าแผน ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น     
การทุจริต 
 
2 .2 .1  ม า ต รก า รอ อ ก ค า สั่ ง
มอบหมายงานของผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
2.2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
 
 2 .2 .3  ม าตรก ารสร้ า งค วาม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ 
 
2.2.4 กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
2.2.5 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  
2.2.6 มาตรการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ .ศ. 2558 ของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด
แม่ฮ่องสอน 
 
2.3.1 มาตรการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ .ศ. 2558 ของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด
แม่ฮ่องสอน 
 
2.3 .2   มาตรการมอบอ าน าจ
อนุมัติ  อนุญาต สั่ งการ เพื่ อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
/มิติที่ 2... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ  
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบการ
ทุจริต 
 
 

2 .3 .3  ม า ต รก า รอ อ ก ค า สั่ ง
มอบหมายงานของผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
2.4.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
องค์กร  เนื่องในวันองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 
2.4.2  โครงการอนุรักษ ์ ส่งเสริม
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ภายใต้กจิกรรม  “ปู่สอนหลาน  
สืบสานต านานโคม” 
 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการโรงแรม 
 
2.4.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเกษตร 
 

2.4 .5  โครงการรางวัลหมู่บ้ าน    
ก่อการดี 
 

2.5.1 มาตรการจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2 .5 .2  ม าตรก ารส่ งเส ริมก าร
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 

2.5.3 มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
 

2.5.4 มาตรการจัดตั้งศูนย์ให้ความ
ช่ ว ย เห ลื อ ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่
ประชาชนและรับร้องร้องเรียน -   
ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
220,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
96,000 
 
 

4,800,000 
  
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 3  โครงการ/  10  มาตรการ       
/  4 กิจกรรม 

5,116,000  

/มิติที่ 3... 
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มิติที่  3  การเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

3.การ 
เสริมสร้าง
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่อ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ.
แม่ฮ่องสอน  
ในทุกขั้นตอน 
 
 
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1  มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
3.1.2 โครงการประชาสัมพันธ์
กิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
       
3.1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
  
3.1.4 มาตรการก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
3.2.1 โครงการประชาคมแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 
3 .2 .2  โค ร งก า ร  อ บ จ . พ บ
ประชาชน 
 
3.2.3 โครงการจัดการทรัพยากร
ดิน น้ า ปา่ โดยเครือข่ายองค์กร
ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนป ี 
 
3.2.4 มาตรการจัดตั้งศูนย์ให้ความ
ช่ ว ย เห ลื อ ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่
ประชาชนและรับร้องร้องเรียน -   
ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
1,500,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
1,203,500 
 
 
 
 
400,000 
 
 
1,110,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/มิติที่ 3... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

3.การ 
เสริมสร้าง
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

3.3.1 โครงการประชาคมแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
3 .3 .2  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1,203,500 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 4 โครงการ/ 4 มาตรการ 
/  1 กิจกรรม        

4,213,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มิติที่ 4... 
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ  อบจ.
แม่ฮ่องสอน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่  สตง. 
ก าหนด 
 
 
4.2 การ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1  มาตรการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี ของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด
แม่ฮ่องสอน 
 
4.1.2 มาตรการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 
4.2.1 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทุกมิติ
ตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
4.2.2 มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
4.2 .3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริหารงบประมาณ   
ก ารรับ -จ่ าย เงิน  ขอ งอ งค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
4.2.4  โครงการประชาคมแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 
4.2.5 โครงการบริหารจัดการศูนย์
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS)  
ด้ าน ท รัพ ย าก รธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
4.2.6 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการประชุมสภา
ท้องถิ่น 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
1,203,500 
 
 
 
 
1,317,500 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

/มิติที่ 4... 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2562 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

4.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ  อบจ.
แม่ฮ่องสอน 

4.2 การ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 
 
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.2.7 มาตรการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบความโปร่งใส ป้องปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การจัด ซ้ือจัด จ้ า งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
4.3.1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
4.4.1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 
4.4 .2  โครงการรางวัลหมู่บ้ าน    
ก่อการดี 
 
4 .4 .3  โค ร งก า รบ ริ ก า รด้ า น
เครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนและบิการ
สาธารณะ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,400,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
4,800,000 
 
 
14,700,000 

 

มิติที่ 4 รวม 5 โครงการ/ 4 มาตรการ 
/  5 กิจกรรม        

23,421,000  

 
 

 

 

 

 

 

/1.1.1 สร้างจิตส านึก... 
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1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข           
 แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการ... 
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๑.  ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน   
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง      
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ   ส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ ฮ่องสอน  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  ๙  กันยายน  
๒๕๔๕  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตรที่  ก.จ.  หรือ  ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน  ก าหนด  เช่น  การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่  ก.จ.  
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามี
ความเหมาะสมการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้  เช่น  การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  และการฝึก
ภาคสนาม  การพัฒนาบุคลากรอาจกระท าได้โดยส านักงาน  ก.จ.  ส านักงาน  ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้นสังกัด  หรือส านักงาน  ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  ๓.  แผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของ        ทางราชการ  
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี   โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆมิติ  ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม   
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรองค์กรเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านทักษะความช านาญในการท างาน  ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ด้านที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  แนวทางที่  ๑  การพัฒนาและการสร้างจิตส านึกที่ดี
แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แผนพัฒนา  4  ปี  พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)    

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพ  ศักยภาพ  และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตลอดถึงการศึกษาดูงานต่างจังหวัด  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรและน าเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและจากการ
ฝึกอบรม  มาปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 
 

๓.  วัตถุประสงค์  
           ๒.๑  เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  และค่านิยม  ให้เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ยุคใหม่  ทันโลก  ทันสมัย  มีทัศนคติในการให้บริการประชาชน  เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                 ๒.๒  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  เช่น  ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  การท างานเป็นทีม  มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม การพ่ึงพา
ตนเอง และมีความพอดี  พอเพียงในการด ารงชีวิต 

๒.๓  เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความรู้
ความสามารถรอบด้าน  เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
                 ๒.๔  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
สามารถน าเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานและการฝึกอบรม  มาปรับใช้กับงาน         
ในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ข้าราชการครู  และ  บุคลากรทางการศึกษา 
 

๕.  สถานที่ด าเนินการ 
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และต่างจังหวัด 

 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2562 
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7.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  2. กิจกรรมฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต 
  3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะกลุ่ม 
 

8.  งบประมาณ 
  จ านวน  2,0๐๐,๐๐๐.-  บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 -2564          
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ฝ่ายบุคคล  ส านักปลัดฯ 
    

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
๒.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ ฮ่องสอน  ปฏิบัติ งานด้วยความถูกต้อง        

ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
๓.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีหลักการบริหารและการท างานที่มีคุณภาพ   

และคุณธรรม  รวมทั้งได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๔.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  น าประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับ

การศึกษาดูงานมาพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้ดีมากขึ้น 
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1. กิจกรรม  
 “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร”     
เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่ อ งจ าก วั น ที่  1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น ข อ งทุ ก ปี  เป็ น วั น อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด                              
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  114 ตอนที่  62 ก.ลงวันที่  31 ตุลาคม 2540  โดยบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบและวิธีการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแทนที่องค์การบริหารส่วน
บริหารส่ วนจังหวัด ตามพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการส่ วนจั งหวัด  พ .ศ. 2498 โดยผล                
แห่งพระราชบัญญัติฯ นี้ท าให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เนื่องจากบทบาท
และการด าเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งคอยให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
จังหวัดไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2498  อันมีผลให้เกิด 
"องค์การบริหารส่วนจังหวัด" ขึ้นตามภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 
กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้      เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การป้องกันโรค 
การบ าบัดโรค  การจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น และในทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงวัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น  ท าบุตรตักบาตร กล่าวค าปฏิญาณ  การบ าเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ   
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของแม่ฮ่องสอน มีจิตส านึกหรือ

ค่านิยมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  มีความสื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน  อันจะท าให้องค์กรปลอดจาก
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
   3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง  ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ต่อ
องค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และคณะครู/เจ้าหน้าที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองค า  
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5. วิธีการด าเนินงาน 
  1.  กิจกรรมร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  

2.  ร่วมกันกล่าวค าปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3.  กิจกรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติการ “Big Cleaning Day” 

   4.  กิ จกรรมการมอบประกาศนียบั ตรให้ แก่ ข้ าราชการ  พนั กงานจ้ าง  และลูกจ้ าง                   
ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ต่อองค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ขอความเห็นชอบด าเนินการตามโครงการ 
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  3. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ 
  วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  2561  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
  -ไม่ใช่งบประมาณ- 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายบุคคล  ส านักปลัดฯ 
  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ        

พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  2. ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของแม่ฮ่องสอน เกิดจิตส านึกหรือมีค่านิยม            
ในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและสื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นให้งาน         
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 
  3. องค์กรมีค่ านิ ยมยกย่องเชิดชู เกียรติและเห็นคุณค่าของบุคลากรที่ ท าประโยชน์               
ต่อองค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.1.2 สร้างจิตส านึก... 
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1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 

2.หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 
เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท า
ผิดทางวินัย  ซึ่งก าหนดขั้นตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง       การกระท า  และประกาศก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  
11  มิถุนายน พ.ศ. 2556  เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
หลักการแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน        
ตามประมวลจริยธรรม” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ
ฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม      
เป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐาน       
ทางจริยธรรม 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า       และ
พนักงานจ้างในองค์กรทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติ
ไว้เป็น  ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนเห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง          
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

/4.เป้าหมาย... 
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4.เป้าหมาย 
  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    

5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
  2. ประชุมคณะท างานฯ 
  3. จัดกิจกรรมหรืออบรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กรที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2562 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดฯ 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า      
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

2. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

3. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขอองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                                   

 
/1.1.3 สร้างจิตส านึก... 



-23- 
 
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่ไม่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
 ผลประโยชน์ทับซ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/1.ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ         
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว               
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่                
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคล ผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจ
ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้    
หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ด าเนิน  “กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”ให้บุคคลากรในองค์กร เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์    
              ทับซ้อน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๒. ประชุมคณะท างานฯ 

/๓. จัดเวที... 
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 ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน                                                                                                       
 ๔. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            
และใช้แอปพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ๖. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายนิติการ  ส านักปลัดฯ 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการทดสอบความรู้    
ความเข้าใจแอปพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 ๒. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๓. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2.1สร้างจิตส านึก... 
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1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

2.หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3(พ.ศ. 2556 -2560)

มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกรียติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต”          
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี         
พ.ศ. 2564 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้มี “มาตรการสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน”  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่
ประชานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

4.เป้าหมาย 
  ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
  จังหวัดแม่ฮ่องอสน  
 

6.วิธีด าเนินการ 
  1. ให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
  2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชน(เวทีประชาคม) 
  3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆให้ประชาชนเกิดจิตส านึก 
 

7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2562 

 
/8.งบประมาณ... 
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8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ                                                                        

 
9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการ  ส านักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชน(เวทีประชาคม) 
2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
3. ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันในการ

ต่อต้านการทุจริตมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1.2.2 สร้างจิตส านึก... 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
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1.โครงการ 
 หมู่บ้านรักษ์ป่า 
 

2.หลักการและเหตุผล 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๖๘๑.๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๙๒๕,๗๘๗ ไร่  

ซึ่งสภาพพ้ืนที่ทั่วไปของจังหวัด เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ถึงร้อยละ 88.85 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่ถูกประกาศให้เป็นป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และป่าสงวนแห่งชาติ
ของกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย ป่าอุทยานแห่งชาติจ านวน 4 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 9 แห่ง  เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าจ านวน 6 แห่ง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 อีกบางส่วน เป็นต้น ในพ้ืนที่ป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปายเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามประกาศ คณะปฏิวัติฉบับที่ 341 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2515 มีพ้ืนที่ประมาณ 1,181 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 738,125 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ อ าเภอปาย อ าเภอ
ปางมะผ้า และอ าเภอเมือง ใน 7 ต าบล และ 23 หมู่บ้าน  ภายในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปายนี้มีการ
จัดตั้งชุมชนกระจายอยู่โดยมาก มีประชากรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ประมาณ 14,137 คน จ านวน 5,107 ครัวเรือน  
เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าจ านวนมากนี้เอง จึงเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนใน
เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากต่างมีจุดยืนและมุมมองการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่างกัน  

   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่พื ้นที่ป่าของชุมชน  ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อหาพื้นที่ท ากินใหม่    
เป็นปัญหาที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง สาเหตุอาจเกิดจากการที่ผลผลิตต่อพ้ืนที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
หรือผลผลิตที่ได้ไม่พอส าหรับขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงต้องเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มพื้นที่ปลูก เกษ ตรกร
ยังขาดความรู้และทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม  การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ท าให้เกิด
การปนเปื้อนของสารเคมี เกิดการตกค้างทั้งในผลผลิตและในสิ่งแวดล้อมทั้งดินและน้ าและพ้ืนที่ยังมีความลาดชันมาก 
ท าให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะในระบบการท าการเกษตรแบบตัดและเผา และไม่มี
ระบบชะลอการไหลของน้ าฝนที่ไหลบ่าไปตามความลาดชัน หน้าดินที่ถูกชะล้างไปทุกปีท าให้พื้นที่เกษตรเหลือ
แต่ดินชั้นล่างที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที ่ป่าเพิ่มมากขึ้น  โดยการอ้างสิทธิท ากินของ
ราษฎรในพ้ืนที่เดิมและแสวงหาพ้ืนที่บุกรุกป่าเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางเกษตรกรรม จากสาเหตุดังกล่าว
ข้างต้น การแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องเร่งหยุดยั้งการใช้พ้ืนที่ป่าโดยการบูรณาการจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหา     
ป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน ประกอบกับแนวทางการจัดการพ้ืนที่ป่าของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การ        
บูรณาการจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชันมีแนวทางให้มีการบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้า
ด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ป่ากลับคืนมาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “พลิกฟ้ืนผืนป่าเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการสร้างแนวทาง
ใหม่ในการจัดการพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียในการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าจะได้ร่วมเข้ามาจัดการพ้ืนที่ป่าแบบประชารัฐ เพ่ือให้เกิดการรักษาพ้ืนที่ป่า        
อย่างยั่งยืน จึงควรต้องจัดท าโครงการเพ่ือการด าเนินงานที่เหมาะสมต่อไป 
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการที่จะร่วม
แก้ไขปัญหา เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกประกาศเป็นที่ดินของรัฐ น ามาซึ่งปัญหา เรื่อง
การขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากินและกลายเป็นสาเหตุส าคัญที่สร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใน
เขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตามกฎหมายป่าไม้นั้นห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปอาศัย ท ากิน หรือท ากิจกรรม
ใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อสภาพความเป็นจริง กับข้อกฎหมายไม่สัมพันธ์กัน จึงเกิดประเด็นปัญหาที่ยากแก่การคลี่คลาย  เพราะ
ในขณะที่ประชาชนอ้างสิทธิในการอยู่อาศัยของชุมชนที่มีมาแต่เดิม และร้องขอให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนเอง เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถสนองตอบได้ เพราะการด าเนินงานตามข้อเสนอของชุมชนยัง
ไม่มีกฎหมายรองรับ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังขาดความเชื่อมั่นว่าประชาชนในชุมชนจะสามารถดูแลรักษา
ทรัพยากรได้แท้จริง และแม้ว่าหลายชุมชนจะมีระบบการจัดการทรัพยากร ดิน น้ า ป่า อย่างเกื้อกูล แต่ขณะเดียวกัน       
ก็พบว่า การบุกรุกผืนป่าเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน การลักลอบตัดไม้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิต
ดั้งเดิมสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ก็ยังส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะที่ประชาชนบนพ้ืนที่สูง ยังคงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก และมีปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับพัฒนา
หรือแก้ไข ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  

การจัดการพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย ในปรัชญาของท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้แนวคิดในการจัดการพ้ืนที่ป่าในรูปแบบใหม่ เกิดการผสมผสานจากแนวนโยบายหลักของรัฐบาลและ
จากส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นความสอดคล้องเหมาะสมที่จะร่วมด าเนินการจัดการป่าแบบการมีส่วนร่วม      
อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย อย่างยั่งยืนในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือป้องกันการขยายการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ิมและสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนมีอาชีพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  รวมทั้งมีความมั่นคงของ
ที่อยู่อาศัยรวมทั้งที่ท ากิน ท าให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังเป็นการจัดการพ้ืนที่ป่าที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับแนวทางนโยบายของรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงร่วมกับ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย ได้จัดท าโครงการ “หมู่บ้านรักษ์ป่า” ณ บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการป่าและที่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลของการอนุรักษ์      
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  โดยได้ท าการคัดเลือกหมู่บ้านแม่อูมอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
ป่าลุ่มน้ าปาย เพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าแบบยั่งยืนและเป็นธรรมภายใต้สภาพสังคม 
วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ และจะต้องเป็นการร่วมกันออกแบบหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ มีการแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ท ากิน พ้ืนที่    ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ป่าใช้สอย พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จัดท ากฎระเบียบ 
กติกาในการดูแลรักษาป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุกคนเล็งเห็นถึงความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีความเป็นไปได้ทางการตลาด น ามาซึ่งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากข้ึน พร้อมเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
 

 
 

/3.วัตถุประสงค์... 



-32- 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ พ้ืนที่ป่ าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าลุ่มน้ าปาย จ านวน 10 ,620 ไร่  ได้รับการจัดการ             

อย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
3. เพ่ือจัดระเบียบ แบบแผน การใช้ประโยชน์ทางพ้ืนที่อย่างเหมาะสม บ้านแม่อูมอง หมู่ที่ 5  ต าบล

สบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                         
4. เพ่ื อส่ ง เสริม ให้ ป ระชาชนมี อาชีพที่ มี ความ เหมาะสมกับ สภาพ พ้ืนที่  ความ เป็ น ไป ได้                   

ทางการตลาด 
5. เพื่อพัฒนาประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน 
6. เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมบนพ้ืนที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
7. เพื่อประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
8. เพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

4. เป้าหมาย  
1. ประชาชนหมู่บ้านแม่อูมอง จ านวน 43 ครัวเรือน 124 คน ได้รับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์

ที่ดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ 10,600 ไร่ มีขอบเขตพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
พ้ืนที่น าคืนและฟ้ืนฟูป่าอย่างชัดเจน 

 2. พัฒนาพ้ืนที่ ต้นแบบเพ่ือการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ ดิน พ้ืนที่ ด้ านการเกษตรและพ้ืนที่                   
ที่อยู่อาศัย จ านวนรวม 772 ไร่ 0 งาน 09 ตารางวา ให้มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยในพ้ืนที่สูง             
และการเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.1 พ้ืนที่ เพ่ือการอยู่อาศัย จ านวน 74 ไร่ 0 งาน 09 ตารางวา ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่                
ที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน 
  2.2 พื้นที่เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านเกษตรกรรม จ านวน 698 ไร่ ขอบเขตพ้ืนที่เกษตร
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะการเพาะปลูกที่ดี เกษตรอินทรีย์ การลดใช้สารเคมี      
และการส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร  

2.2.1 พ้ืนที่ที่ 1 จ านวน 449 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา 
2.2.2 พ้ืนที่ที่ 2 จ านวน 75   ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา 
2.2.3 พ้ืนที่ที่ 3 จ านวน 117 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา 
2.2.4 พ้ืนที่ที่ 4 จ านวน 55  ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา 

3. พื้นที่เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมบนพ้ืนที่สูง (เขาหัวโล้น) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่ม
น้ าปาย ประมาณ 641 ไร่ พ้ืนที่น าคืนและฟ้ืนฟู การปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธาร 

4.  พื ้นที ่ป ่าอน ุร ักษ ์ จ านวน  9 ,324  ไร ่ ได ้ร ับการด ูแลให ้คงความสมบ ูรณ ์อย ่างยั ่งย ืน                
โดยก าหนดเขตป่าไม้และพ้ืนที่ท ากิน และการจัดการเชิงพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถด ารงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและ
ยั่งยืน    

(ตามแผนที่แนบท้ายเอกสาร ขอบเขตบ้านแม่อูมอง ตามโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าบ้านแม่อูมอง) 
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5. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ 

ภายใต้วิสัยทัศน์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนพ้ืนที่ป่าเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน โครงการจะด าเนินการ
ภายใต้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูง
ชัน (เขาหัวโล้น)  ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน (กระทรวงมหาดไทย) 
2. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบคนและพ้ืนที่  (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
3. ยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่า (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
4. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
6. ยุทธศาสตร์การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิการ) 
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  (กระทรวงมหาดไทย) ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ           

ที่เก่ียวข้อง                                                                     
8.ค าสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 64/57, 66/57 
9.ยุทธศาสตร์การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ          

มีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1) 

10. ยุทธศาสตร์ การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ยุทธศาสตร์
จังหวัด) 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. การจัดเวทีชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนและระดมความคิดจากผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงาน

ภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเตรียมการด าเนินงานต่างๆ ได้แก่การจัดท า
แผนปฏิบัติงาน การพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ และการแก้ไขปัญหาของชุมชนในเรื่องต่างๆ ด าเนินโครงการ เพ่ือให้
เกิดการยอมรับทั้งประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานของรัฐ โดยการถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบสมดุลและยั่งยืน 

2. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ท าการวิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
   3 . การกระตุ้นให้ เกิดการรวมกลุ่ มของเกษตรกร เพ่ือพัฒนาให้ เป็นองค์กรที่ มีความเข็มแข็ ง                
จากภายใน โดยการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมตัวเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี รวมทั้งแหล่งทุนต่างๆ 

4. การศึกษาดูงานแก่ผู้น าชุมชนและเกษตรกร เพ่ือให้ได้ความรู้และความเข้าใจในการเกษตรและอาชีพ
นอกการเกษตร และด้านอ่ืน เช่น การปรับปรุงดิน การปลูกป่าชาวบ้าน 

5. ส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบเกษตรอินทรีย์  และจัดท า
แปลงสาธิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 

/6.การฟ้ืนฟู...  
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6. การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่               
ป่าเสื่อมโทรม เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 

 

7.  แนวคิดในกระบวนการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
7.1  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ทุกการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและคุ้มค่า  
 2 . การบริห ารจัดการ เพ่ื อก ากับดูแลและสนับสนุ น ให้ เกิดการบู รณ าการภารกิ จ                 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลเพ่ือการสรุปและ
การปรับปรุงการพัฒนาในระยะต่างๆ   

 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากป่า ให้มีการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์และปลูกไม้เกษตร
ส าหรับไว้บริโภคในครัวเรือน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตจากป่า ขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง          
โดยมีหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนร่วมวางแผนให้การสนับสนุนด้านการตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต          
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราหมู่บ้านรักษ์ป่าแม่อูมอง” รวมทั้งกระบวนการจัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค      

 4. ส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบเกษตรอินทรีย์        
เพ่ือสร้างทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืน สร้างเกษตรกรปรับปรุงพันธุ์ท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในการคัดเลือกและปรับปรุงสาย
พันธุ์พืชและสัตว์โดยต้องพ่ึงพาสารเคมี  

7.2  การจัดระเบียบพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย 
 1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ พัฒนา แหล่งน้ า  

เพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บ ารุงรักษา การศึกษาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน 

 2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาปัจจัยพื้นฐานต่างๆ 

7.3  การจัดระเบียบพื้นที่ด้านการเกษตร 
 1 . ก าหนดผั งบริ เวณพ้ืนที่ โครงการ ก าหนดกิจกรรม จัดท าร่างบริ เวณการใช้สอยพ้ืนที่                   

เพ่ือประโยชน์ด้านต่างๆ ของชุมชน และท าข้อตกลงร่วมกันในการจัดท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเพิ่ม
ศักยภาพการใช้พ้ืนที่ดิน เพ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ของราษฎร ภายใต้เงื่อนไขการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบอย่างยั่งยืน  

 2. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมที่เน้นการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นแก่สินค้าและการปรับเปลี่ยนเกษตรกรรมแบบดั่งเดิมสู่การเกษตรแบบใหม่ 
บนการใช้ฐานความรู้  เทคโนโลยีชีวภาพ ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ มีประโยชน์ต่อผู้บริ โภค                 
โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสุนนให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนเพ่ือ
ก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 4.0   

 3. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ลดการใช้ยาเคมีป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน     
และลดการสะสมโรคและแมลงศัตรูพืช 

 4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รูปแบบฟาร์มขนาดเล็ก 
/7.4 การส่งเสริม... 
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7.4  การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 
 1. การฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนและประชาชน เพ่ือให้ได้รับความรู้และความเข้าใจใน

อาชีพนอกภาคการเกษตร และด้านอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชน และครอบครัว  
 2. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

7.5  การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง (เขาหัวโล้น) 
 1. การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การรักษาคุณภาพน้ า การส่งเสริมโครงการป่าชาวบ้าน  และการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า 
ล าธาร  

 2. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าล าธารอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

7.6  การอนุรักษ์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1 . การใช้ มาตรการทางสั งคมและกฎหมาย เพ่ื อการอนุ รั กษ์ ท รั พยากรธรรมชาติ                       

และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตส านึกใน
ความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีรอบตัวเรา                                                               

 2. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม 
ไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ใน
การปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

8.  เป้าหมายกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
  เป้าหมายทั้งหมด 
 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ต าบลสบป่อง  อ าเภอปางมะผ้า 
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล. และค่าจ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ า คสล. จ านวน 7 ถัง ค่าวางท่อประปา (ท่อพีอี)  
  กิจกรรมที่  2  กิจกรรมก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร             
ยาว 500 เมตร  ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร รวมก่อสร้าง
ถนน คสล. 2 ช่วง   

  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมก่อสร้างป้ายโครงการ  

  กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย จ านวน 2 ครั้ง   

  กิจกรรมที่ 5 อบรมและศึกษาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ส าหรับผู้น าชุมชนและเกษตรกร  

  กิจกรรมที่ 6 การจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ปลูกป่า 41 ไร่  

 กิจกรรมที่ 7 การปลูกพืชทางเลือกและแปลงสาธิต 5 ไร่  

 

 
/9.งบประมาณ... 
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9.งบประมาณ 
 จ านวน 5,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

 

10. สถานที่ด าเนินการ 
 1. ขอบเขตพ้ืนที่บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุม
พ้ืนที่ 10,620 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย พิกัดกลางแปลง 47Q0425121 EUTM 
 2. พิกัดจุดแปลงสาธิตการเกษตร บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พิกัดกลางแปลง 47 Q 0424022 E UTM 2148794 N  
 3. พิกัดจุดก่อสร้างถังพักน้ า คสล. จ านวน 5 ถัง  ขนาดกว้าง 7  เมตร ยาว 7 เมตร  สูง 2 เมตร                                 
พิกัด 47 Q 0424005 E UTM 2148653 N 

4. พิกัดจุดก่อสร้างถังพักน้ า คสล. จ านวน 2 ถัง  ขนาดกว้าง 7  เมตร ยาว 7 เมตร  สูง 2 เมตร                                                                   
พิกัด 47 Q 0425452 E UTM 2147503 N 

5. พิกัดจุดก่อสร้างฝาย คสล. ขนาดกว้าง 3.40 -4.40 เมตร ยาว 6.20 เมตร สูง 1.30 เมตร            
พิกัด 47 Q 0426872 E UTM 2147178 N 

6. พิกัดจุดวางท่อน้ าช่วงที่ 1 ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 1 ,898 เมตร วางท่อฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พิกัดเริ่มต้นวางท่อ                     
47 Q 0426872 E UTM 2147178 N พิกัดสิ้นสุดวางท่อ 47 Q 0425452 E UTM 2147503 N 

7. พิกัดจุดวางท่อน้ าช่วงที่ 2 ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 1,865 เมตร วางท่อฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  พิกัดเริ่มต้นวางท่อ          
47 Q 0425452 E UTM 2147503 N พิกัดสิ้นสุดวางท่อ 47 Q 0424005 E UTM 2148653 N 

8. พิกัดจุดก่อสร้างเส้นทางถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 
พิกัดเริ่มต้นช่วงที่ 1 47 Q 0424188 E UTM 248828N พิกัดสิ้นสุดช่วงที่ 1 47 Q 0424283 E UTM 
2148253 N พิกัดเริ่มต้น 47 Q 0425452 E UTM 2147503 N พิกัดสิ้นสุด  

9. พิกัดจุดก่อสร้างเส้นทางถนน คสล. ช่วงที่ 2  กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  500 
เมตร  พิกัดเริ่มต้นช่วงที่ 2 47 Q 0424712 E UTM 2148253 N พิกัดสิ้นสุดช่วงที่ 2 47 Q 0424780 
E UTM 2147800 N  

10. พิกัดจุดก่อสร้างป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย พิกัด 47 Q 0423968 E UTM 2148627 N 
 

11. ระยะเวลาในการด าเนินการ   
ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 1.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย  
 2.  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  16  สาขาแม่สะเรียง 
 3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 4.  องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 

/13. ผลที่คาด... 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พ้ืนที่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย ขนาด 10 ,620 ไร่ ได้รับการจัดการให้คงสภาพยั่งยืน

ตลอดไป 
2. ชุมชนเข้มแข็ง มีความรู้ในการจัดการกลุ่มและการใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. ได้ระเบียบ แบบแผน การใช้ประโยชน์ทางพ้ืนที่อย่างเหมาะสมกับสภาพทางพ้ืนที่ของ บ้านแม่อูมอง หมู่

ที่ 5 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. ประชนชนในพื้นท่ีจะมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
5. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า และป่า มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมลดลง 
7. ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
8. เกิดหมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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1.โครงการ 
 เยาวชนคนรักษ์โลก 

 

2.หลักการและเหตุผล  
  

 ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศ เนื่องจากโลก         
มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ หรือที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์            
ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน ไม่ว่าจะเป็นฝนหลงฤดู อากาศที่ร้อนจัด มรสุมที่ท าให้
เกิดอุทกภัย หรืออากาศที่หนาวจัด รวมถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
หลายสาเหตุด้วยเกิดจากการท ากิจกรรมของคนที่ส่งผลต่อโลก เช่น การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
เกินความจ าเป็น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ ามันและก๊าซธรรมชาติจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ท าให้
เพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาขยะอุตสาหกรรม และการตัดไม้ท าลายป่า การถางป่า การเผาป่า       
ซึ่งเป็นตัวการที่ส าคัญ ที่ท าให้ระบบนิเวศถูกท าลาย เนื่องจากพ้ืนที่ป่าถูกท าลาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป
สะสมอยู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความโดดเด่นในด้านสภาพภูมิประเทศ  มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มากกว่า
ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่  ประชาชนในพ้ืนที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการท ามาหากิน ปลูกพืชเพ่ือยังชีพ 
ดังนั้น ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากปัญหา
ภาวะโลกร้อน   ท าให้ประชาชนในจังหวัดได้รับผลกระทบในหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งต้นน้ าถูกท าลาย ป่าไม้เสื่อมโทรม ปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบด้าน
การเกษตร เนื่องจากฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือมีฤดูฝนยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย และท าให้สินค้าทางการเกษตรขาดตลาดและส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น  ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดไม่ครึกครื้น เนื่องจากมีการเผา
ป่าและท าให้เกิดปัญหาควันไฟปกคลุมทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและยังส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เกิดการเจ็บป่วยซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
คือการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ช่วยลดมลพิษ  ช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ ช่วยป้องกันน้ าท่วม และท าให้มีน้ าตลอดปี 
เนื่องจากต้นไม้ดูดซับน้ าไว้ในฤดูฝนและค่อยๆปล่อยออกมาในฤดูแล้ง  การปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นการลด
ภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะหน่วยงานที่มี อ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง       
ดูแล และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพ และด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไข  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็ก และเยาวชน ควรได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ใส่ใจให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วม     
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ในการรักษาแหล่งต้นน้ าเพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ าล าธาร รวมทั้งเห็นถึงผลกระทบ              
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดโครงการเยาวชน      
คนรักษ์โลก ขึ้นเพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา   
และผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน         
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 
 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและ

ผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหา และเห็นความส าคัญของการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน            
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

4.เป้าหมาย 
1. จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคน

ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐโดยการปลูก
ป่าต้นน้ า จ านวน 1 แห่ง 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จ านวน  2,000  คน 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

6.งบประมาณด าเนินการ    
 จ านวน 2,500,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

7.สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

8.วิธีด าเนินการ 
 1. กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ เช่น กิจกรรมการ
ปลูกป่าต้นน้ า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ที่ถูกท าลาย เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้
คงอยู่ต่อไป 
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 2. กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน        
โดยมีกิจกรรมที่ เน้นให้เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ       

3. กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมประกวดแฟชั่นรีไซเคิล       
การประกวดวงดนตรีและให้ศิลปินที่เป็นต้นแบบที่มีชื่อเสียงเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เยาวชน และประชาชน ได้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาทักษะ ความสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในอนาคต 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

9.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ 
 2. กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
 3. กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 
 2. เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และมีจิตส านึกเห็นความส าคัญในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักถึงการใช้พลังงานต่างๆ อย่างประหยัด 
 4. หน่วยงานภาครัฐ เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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1.ชื่อโครงการ  

  โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ ง             
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  ก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองและตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542  
มาตรา 17  (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  และ(23)  การจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว.4522  ลงวันที่ ๑1  สิงหาคม  ๒๕๕8 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เป็นประจ าทุกๆปีแหล่งที่มาของรายได้หลักที่
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ ภาษีท่ีรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ ภาษีท่ีส่วน
ราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรให้ทั้งจ านวนและรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเก็บเอง เช่น 
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ภาษีบ ารุ งองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาก
สถานค้าปลีกน้ ามันและยาสูบ  เพ่ือให้องค์การส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้เ พียงพอกับค่าใช้จ่ายประจ าปี 
สถานการณ์คลังเกิดความคล่องตัว มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการในการ
พัฒนาท้องถิ่น  จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทั่วถึง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนารายได้ทั้งส่วนที่จัดเก็บเองและภาษีที่ส่วน
ราชการอื่นจัดเก็บและจัดโอนจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจ านวน ด้วยวิธีการสร้างความรู้     
ความเข้าใจ กระตุ้น  ปลูกจิตส านึกให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้                
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนารายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน  ตลอดจนให้ประชาชน
เข้าถึงบริการภาครัฐสะดวกยิ่งขึ้น  ท าให้ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมได้ร่วมกัน
พัฒนาการจัดเก็บรายได้และเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองและภาษีที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรให้ 
                  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ิมมากขึ้น  
สามารถน ารายได้ไปพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม       ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค  จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน” ขึ้น  
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 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงขั้นตอน วิธีการยื่นช าระ
และช่องทางการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
                   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มารายได้ของท้องถิ่น   
                3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันใน
ด้านรับบริการโอนย้ายใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน และจดทะเบียนรถใหม่ (กรณีรถทุกประเภทค้างช าระภาษี
ติดต่อกันเกิน 3 ปี) 
  3.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและส่วนราชการอ่ืน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ประกอบการ และประชาชน ในการพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
  3.5 เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ส่วนที่จัดเก็บเองและภาษีที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรร
ให้ทั้งจ านวน ให้เพ่ิมมากข้ึน   

        4.เป้าหมาย 

          เชิงปริมาณ 
  1. ประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร วิธีการ ขั้นตอน
การช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ตลอดจนวิธีการมีส่วนร่วมในพัฒนารายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์  ครบจ านวน 7 อ าเภอ 
                     2. ผู้น าชุมชน นักเรียน และผู้ใช้รถ ที่เข้าร่วมรับการอบรมและรับบริการโอนย้ายเปลี่ยนใช้ป้าย
ทะเบียนรถแม่ฮ่องสอนในพ้ืนที่ อ าเภอปาย อ าเภอแม่สะเรียงและอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ านวน  600 ราย 
            เชิงคุณภาพ 
                    1.ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถทราบข้อมูลและขั้นตอนการยื่นช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ มีผลท าให้รายได้ประเภท
จัดเก็บเองและท่ีส่วนราชการจัดเก็บและจัดสรรให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยอัตราร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมาก 
                     2. ผู้น าชุมชน นักเรียน และผู้ใช้รถ ได้รับความรู้จากการอบรมและพึงพอใจต่อบริการของรัฐ 
ในอัตราร้อยละ 80 
          5. กลุ่มเป้าหมาย 

              5.1 ผู้ประกอบการโรงแรม /ผู้ประกอบการน้ ามัน - ยาสูบ/ประชาชนทั่วไป  รวมจ านวน                 
7  อ าเภอ 
              5.2 ผู้น าชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ใช้รถ เข้าร่วมโครงการ  จ านวน   600  ราย 

6.ระยะเวลาด าเนินการ  
  ภายนปีงบประมาณ  2561 
          7. งบประมาณในการด าเนินการ 

จ านวน  400,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 -2564             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
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      8.วิธีด าเนินการ 

  8.๑  จัดกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” 
โดยการด าเนินการจัดท าออกแบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน  วิธีการยื่นช าระ และช่องทางการช าระ ของภาษี
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานประกอบการค้าน้ ามัน ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถาน
ประกอบการค้ายาสูบ  และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพ่ิมช่วยท้องถิ่นอย่างไร     
โดยมีข้ันตอนด าเนินการกิจกรรม ดังนี้ 
                       - ประชุมหารือก าหนดสถานที่ติดตั้งป้าย  และเนื้อหารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
                      - จัดท าหนังสือขออนุญาตส่วนราชการในการติดตั้งป้ายในเขตรับผิดชอบ 
                        - จัดท าบันทึกขอความร่วมมือกองช่างในการประมาณราคาโครงป้ายไวนิล 
                      - ประสานผู้รับจ้างในการจัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
                         - ด าเนินการติดตั้งประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 7 อ าเภอ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ทราบ
ข่าวสาร 
                           - รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
                        8.2 จัดกิจกรรมการอบรมและออกบริการ “รักแม่ฮ่องสอน  ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน” 
ร่วมกับส านักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยการอบรมให้ความรู้และออกบริการผู้น าชุมชน 
นักเรียน ประชาชนผู้ใช้รถที่มีความประสงค์ได้รับความรู้และรับบริการโอนย้ายเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน 
และจดทะเบียนให้รถทุกประเภทที่ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายได้ท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และเทคนิคการขับขี่รถที่ปลอดภัย และกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดความภาคภูมิใจในการใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล  ได้ส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในส่วนภาษีท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ
และจัดสรรให้ โดยมีข้ันตอนด าเนินงาน ดังนี้ 

                           - ประชุมหารือคณะท างาน ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม รูปแบบ
การจัดท าสื่อที่ใช้ในการอบรม  
                           - ประสานการด าเนินการจัดกิจกรรมกับส านักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการ        
บูรณาการท างานและเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่       
ด้านการจดทะเบียนโอนย้ายป้ายทะเบียนรถทุกประเภท  ต่อภาษีรถที่ขาดต่อภาษีเกิน ๓ ปี ด้านตรวจสอบรถ
และตรวจสภาพรถ 

      - ด าเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่อ าเภอปาย  อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
โดยประสานขอความร่วมมือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนระดับมัธยมประจ าอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่อ าเภอปาย อ าเภอแม่สะเรียงและอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ส่งข้อมูลผู้น าชุมชน ประชาชนที่มีความ
ประสงค์จะร่วมรับการอบรมและใช้บริการโอนย้ายใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     -  รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม 
 

 

 

/9 . ขั้นตอนการ… 
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9. ขั้นตอนด าเนินการ 

 9.1 จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  1.ขอความเห็นชอบโครงการ 
  2.ด าเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
  3.ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ   
  4.ด าเนินการด้านการเบิกจ่าย  
  5.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 9.2 กิจกรรม รักแม่ฮ่องสอนร่วมใจใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน  จ านวน 3  ครั้ง 
  1.ขอความเห็นชอบโครงการ 
  2.ด าเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
  3.ด าเนินการประชาสัมพันธ์ /ด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ   
  4.ด าเนินการด้านการเบิกจ่าย  
  5.รายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑0.ผู้รับชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   1.ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอน ช่องทางการ
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ท้องถิ่นเพ่ิม    
มากขึ้น 
                 2.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่น   
                   3. ประชาชนได้รับความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการโอนย้ายเปลี่ยนใช้
ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน 
                    4. เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ และส่วนราชการ  ผู้ประกอบการ ประชาชนในการร่วมกันพัฒนารายได้ท้องถิ่นร่วมประสานการท างาน
แบบบูรณาการกับส่วนราชการอ่ืน องค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน รวมถึงประชาชนด้านการพัฒนารายได้ของ
องค์กร  
                    5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้ที่จัดเก็บเองและส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บ
จัดสรรให้ เพ่ิมมากข้ึน 
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1.2.3   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.ชื่อโครงการ  
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบตามแนวคิดวนเกษตร 
 

2.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินโครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงวนเกษตร           
ปี พ.ศ.2559 โดยได้บูรณาการร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอสบเมยและส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สะเรียง   
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกพ้ืนที่อ าเภอสบเมย และอ าเภอแม่สะเรียง  ได้แก่        
อะโวคาโดและเสาวรส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร สร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และสร้างทางเลือกให้
เกษตรกรในการเพาะปลูก  
  ในปี พ.ศ.2560 ได้มีติดตามและประเมินผลเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่อ าเภอ             
แม่สะเรียง และอ าเภอสบเมย พบว่าต้นกล้าในแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้เท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาโรคและแมลงที่เกิดขึ้นกับเสาวรสและอะ
โวคาโด แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชและการติดตามให้ค าแนะน าของเกษตรอ า เภอท าได้
ยาก เนื่องจากข้อจ ากัดของบุคลากรที่มีไม่เพียงพอและระยะทาง  จึงไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าวพบว่าปัจจัยความส าเร็จของโครงการดังกล่าว คือตัว
ของเกษตรกร ซึ่งจากการด าเนินโครงการดังกล่าว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจใน
การเพาะปลูกทั้งพืช 2 ชนิดยังไม่เพียงพอ เนื่องจากระยะเวลาในการอบรมมีจ ากัด ท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ที่ไม่เพียงพอเมื่อประสบปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้และขยายผลไปยังคนในชุมชนได้
เท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยน าเกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
ในด้านการเพาะปลูกเสาวรสและอะโวคาโดและศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ที่มีการเพาะปลูกท่ีประสบความส าเร็จ 
เพ่ือจักได้น ามาปรับใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบเกษตรกรและขยาย
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถลดการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรเชิงเดี่ยวอีกทาง
หนึ่งด้วย 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้  ลดรายจ่ายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและพ้ืนที่ท ากิน โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ รู้จักจัดสรรที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการปลูกพืชแบบผสมผส านมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นว่าการ
พัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพืชทางเลือกแล้วและเกษตรกรที่สนใจ  ได้รับการเรียนรู้เพ่ิมเติมในด้านการ
ปลูกเสาวรสและอะโวคาโด ท าให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพาะปลูกเพ่ิมมากข้ึน เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาพืชที่
ได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคง และสามารถ
ขยายความรู้ไปยังเกษตรกรรายอื่นที่มีความสนใจในการปลูกพืชทางเลือกท่ีสร้างรายได้ เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบตามแนวคิดวน
เกษตร ขึ้น                                                                                                 /วัตถุประสงค์...                                                                             
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3.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบในการปลูกพืชทางเลือก 
2. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทางเลือกให้เกิดขึ้นในชุมชน 
3. เพื่อลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 

 

4.เป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 60 ราย 
- เชิงคุณภาพ กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านความรู้ และทักษะในการเพาะปลูกพืชทางเลือก      
                     ได้แก่ เสาวรส และอะโวคาโด 
 

5.กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ อ าเภอสบเมย จ านวน 30 คน และ เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอแม่สะเรียง           
จ านวน 30 คน 
  

6.ระยะเวลาและสถานที่ 
 ภายในปีงบประมาณ  2562  ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

7.งบประมาณ 
 จ านวน  500,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

8.วิธีการด าเนินงาน 
     ขั้นเตรียมการ 
  - ประสานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมา  จ านวน 60  ราย 

- ประสานสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
- ประสานวิทยากร 

ขั้นการด าเนินงาน 
- ก าหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  โดยมีกลุ่มเกษตรกรพร้อมเจ้าหน้าที่ จ านวน 70 คน  โดยแบ่ง

การอบรมเป็น 2 รุ่น 
- ติดตามและประเมินผลการอบรมตามโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

9.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบในการด าเนินงานตามโครงการ 
 2. ด าเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
 3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  

/10. ผู้รับผิดชอบ... 
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10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองแผนและงบประมาณ                                                                                

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เกษตรกรต้นแบบมีความรู้และความเข้าใจในการปลูกพืชเชิงวนเกษตร 
๒. เกิดแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชทางเลือกที่มีโอกาสทางการตลาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่จากการปลูกพืชทางเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.3.1 สร้างจิตส านึก... 
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1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. โครงการ... 
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1.โครงการ   
 เสริมสร้างเยาวชนสมานฉันท์ (Together) 
 

2.หลักการและเหตุผล 

 เยาวชน ถือเป็นก าลั งในการพัฒนาประเทศให้ เจริญก้าวหน้า  ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สั งคม                
และความมั่นคงของชาติในอนาคต  เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่
ดี  ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนิ นชีวิต จึงจะเป็นบุคคลที่
เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   เยาวชนที่ขาดคุณธรรม
เปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้วไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล  การส่งเสริม
และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม  จริ ยธรรม และพัฒนาจิตใจแก่เด็กและเยาวชนมีความส าคัญ             
เพ่ือเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี  คือ  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 ในยุคสมัยที่สังคมและเศรษฐกิจก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นเป็นล าดับ 
เด็กและเยาวชนก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น  การพัฒนาด้านจิตใจแก่เยาวชนถือเป็นเรื่องจ าเป็น
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท 
อ านาจ หน้าที่  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตามยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้บูรณาการท างานร่วมกับ ชมรม
นักศึกษาคริตสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) จัดท าโครงการเสริมสร้างเยาวชน
สมานฉันท์  (Together) ขึ้น   

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงการเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 
 2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้เพ่ือด ารงตนอยู่ในสังคม          
ได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมถูกต้อง 
 3.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการเป็นคนดี อันหมายถึง  การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต  เป็นผู้ที่มีจิตอาสาให้กับสังคม  เป็นผู้ที่จะร่วมสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่  ตลอดจนการปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นผู้มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ 
 

4.เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ   เด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จ านวน  450  คน  
เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเป็นผู้มีมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
  

5.กลุ่มเป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6.สถานที่ด าเนินการ 
ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

7.ระยะเวลาด าเนินการ   
 ภายในปีงบประมาณ  2562                                                          /8. งบประมาณ... 
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8.งบประมาณด าเนินการ  
 จ านวน 100,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

9.วิธีการด าเนินงาน 

 1.เสนอจัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2.บูรณาการการท างานร่วมกันกับ ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่                             
(วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) และสถานบันการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
          3. ชมรมฯ ประสานงานกับสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
          4. ชมรมฯ ประสานจัดหาวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
          5. ชมรมฯ จัดเตรียมสถานที่อบรม 
 6. ด าเนินการจัดฝึกอบรม  1 วัน  และน าเสนอกิจกรรมจิตอาสาของเครือข่ายเยาวชนคริสจาก        
คริสจักรต่างๆ  

7.ติดตามประเมินผลโครงการ  (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
 

10.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ 
 2. ด าเนินการด้านพัสดุด้านการเงินการคลัง 
 3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วทิยาลัยแม่ฮ่องสอน) 

 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงการเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 
 2.เด็กและเยาวชนสามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้เพ่ือด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 3.เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงการเป็นคนดี  
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1.ชื่อโครงการ 
 อบรมจริยธรรมอิสลาม 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 มัสยิดญามีอาตุลอิสลามเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คู่กับชุมชนมุสลิม ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ชุมชนแรก และใหญ่ที่สุดของจังหวัด เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนากิจของประชาชนในโซนใต้ทั้งหมด            
4 อ าเภอ จ านวนมากกว่า 100 คน โดยมีศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามัสยิดซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้ง
โดยกรมการศาสนา (ซึ่งต่อมาได้ขยายการด าเนินกิจกรรมสู่  4 อ าเภอในโซนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน)                     
ได้รับการอนุเคราะห์จัดสร้างอาคารโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นศูนย์กลางการประกอบ
กิจกรรมด้านศาสนา อีกทั้ งเป็ นแหล่งเรียนรู้ด้ านวัฒนธรรมที่ แตกต่างหลากหลายแก่ชนทุกศาสนิก                         
เพ่ือเป็นการสานต่อเจตนารมดังกล่าว คณะท างานด้านการศึกษาของชุมชนมุสลิมจึงได้กิจกรรมการอบรมศาสนา 
และจริยธรรมขึ้นในศูนย์จริยธรรมอิสลามของมัสยิด เพ่ือร่วมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้หลักธรรมศาสนาสู่การ
ด าเนินชีวิตแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ทั้งมุสลิมและต่างศาสนิกท่ีแวะ
เวียนเข้ามารับฟังการบรรยายธรรมสัญจร เพ่ือน าสู่การด าเนินชีวิตที่มีความสมานฉันท์ และสร้างสรรค์สังคมให้สุข
สงบร่วมกัน 
 

3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้เยาวชนมุสลิมได้อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากศาสนา

อ่ืนๆ 

- เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในการเข้าร่วมกิจกรรม 

- เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมศาสนามากขึ้น 

- เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนให้แน่นแฟ้น และสร้างสังคมสันติสุข 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
- เยาวชนและประชากรมุสลิมในพ้ืนที่  4 อ าเภอ คืออ าเภอขุนยวม แม่ลาน้อย สบเมยและอ าเภอ           

แม่สะเรียง จ านวน 100 คน 
- กลุ่มร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศาสนิกอ่ืนที่สับเปลี่ยนแวะเวียนร่วมสังเกตการณ์                   

จ านวน 70 คน 
5.วิธีด าเนินการ 

- เสนอต่อประชุมประชาคมแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- จัดท าโครงการ และเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

/จัดประชุม... 



-53- 
 

- จัดประชุมคณะท างาน อบรมพ่ีเลี้ยง และวิทยากร 4 อ าเภอ ก่อนการอบรมสองสัปดาห์ เพ่ือเรียนรู้
หลักการดูแลเยาวชนร่วมกับวิทยากร เพ่ือให้มาตรฐานหลักสูตรการจัดอบรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- จัดการอบรมเยาวชนจาก 4 อ าเภอเรื่องการละหมาด การถือศีลอด การด าเนินชีวิตประจ าวัน       
ตามหลักการศาสนาอิสลาม ประกอบกับการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการด าเนินชีวิตให้ผู้
เข้ารับการอบรม 

- ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปรายงานเสนอต่อผู้สนับสนุนงบประมาณ 
 

งบประมาณในการด าเนินการ 
 จ านวน 300,000.- บาท (งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ภายในปีงบประมาณ  2562 

สถานที่ด าเนินการ 

 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้รับผิอชอบโครงการ 

 กองการศึกษาฯ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ศาสนาอิสลามได้รับการสืบทอด และเข้าใจอย่างถูกต้อง 
- เยาวชนมุสลิม และเยาวชนต่างศาสนิกได้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
- เยาวชนได้น าหลักธรรมศาสนาอิสลามสู่การด าเนินชีวิต 
- เยาวชนได้รับการพัฒนาในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้ชีวิต 
- ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยไม่แบ่งแยก 
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1. โครงการ 
  เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน      
อบจ.บ้านจองค า 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมบังคับ โดยให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ
ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและค้นพบความสามารถของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็น
กระบวนการที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การพึ่งตนเอง การเสียสละ
ต่อสังคมและและความเป็นประชาธิปไตย 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งจัดให้แก่ผู้เรียนทุกกลุ่มและมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ด้านต่างๆไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้มีหลักการจัดโดย ก าหนด
วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ฝึกให้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการที่เป็นประโยชน์
และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง มีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมก าหนดเวลาในการ 
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ มีครูเป็นที่
ปรึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องโดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินของการผ่านช่วงชั้นเรียน 

 วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เป็นวิชาหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ         
ได้ก าหนดให้มีขึ้นในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ทักษะชีวิต เป็นการจัดการศึกษาตามจุด    มุ่ง
หมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และเดินทางไกลลูกเสือ เพ่ือฝึก
และทดสอบความรู้ ต้องกระท าโดยปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรงรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันและ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การด าเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด    โรงเรียน 
อบจ. บ้านจองค า  ได้น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ของ ป.ป.ช. มาปรับใช้ในโครงการนี้ด้วยเพ่ือเป็นการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการทุจริตน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีและการเป็นลูกเสือที่มี
จิตส านึกหรือค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้นักเรียนตามเนื้อหาหลักสูตรวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ในแต่ละระดับ 
 3.2 เพ่ือฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียน โดยเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นส าคัญแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ลักษณะการพ่ึงตนเอง 
 3.3 เพ่ือทบทวน ทดสอบและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ ตลอดปีการศึกษา             
ตามจุดประสงค์ของการเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.4 เพ่ือฝึกความสามารถ มีวินัย มีใจเมตตากรุณาและรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.5 สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของ ป.ป.ช.  
 3.6 สร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาดให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 

4.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคนจ านวน 300 คน 
  -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทุกคนจ านวน 150 คน 
  -ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะครูและบุคลากรโรงเรียน จ านวน 50 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  -ลูกเสือ – เนตรนารี  ได้ฝึกกระบวนการท างานร่วมกัน เป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา               
การพ่ึงพาตนเอง มีความสามัคคี อุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ตลอดจนฝึก ทดสอบและประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ สามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่าง เหมาะสม 
 

5.วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าค่ายและเดินทางไกลกับนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่ 
 5.2 น าผลการวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าค่ายและเดินทางไกลของนายหมู่ลูกเสือ –เนตรนารี 
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่มาออกแบบกิจกรรมระหว่างผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะครูและบุคลากร 
 5.3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.4 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะสั้น 30 ชั่วโมง และพร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจ านวน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย 
  1. กิจกรรมประวัติความเป็นมา ขบวนการลูกเสือ   
  2. กิจกรรมแผนที่ เข็มทิศและดวงดาว 
  3. กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย 
  4. กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด 
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  5. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
  6. กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  7. กิจกรรมเกม กีฬาและนันทนาการ 
  8. กิจกรรมงานประดิษฐ์ งานฝีมือ 
  9. กิจกรรมเงื่อนและการผูกแน่น 
  10. กิจกรรมระเบียบแถว ระบบหมู่กิ และเตรียมเข้าค่ายและเดินทางไกล 
 5.5 ก าหนดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ค่าย
ชั่วคราว ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจองค า จ านวน 3 วัน 2 คืน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
  1. การเปิดกองและเดินทางไกล 
  2. ราชสดุด ี
  3. การปฐมนิเทศการเข้าค่าย การเปิดค่ายและกิจกรรมชาวค่าย 
  4. กิจกรรมการประกอบอาหาร 
  5. กิจกรรมบุกเบิกและผจญภัย 
  6. ชุมนุมรอบกองไฟ 
  7. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
  8. กิจกรรมนันทนาการ 
  9. กิจกรรมทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม 
  10. กิจกรรมสรุปผลการเข้าค่ายและพิธีมอบเกียรติบัตร 
 5.6 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
 5.7 จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการเข้าค่ายพักแรม 
 5.8 จัดท าบานบุกเบิกและฐานผจญภัย จ านวน 15 ฐาน โดยใช้วิทยากรในการควบคุมฐานที่ต้องการ
ความปลอดภัยเป็นพิเศษ จ านวน 5 คน คนละ 3 ชั่วโมง 
 5.9 ด าเนินงานตามโครงการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะสั้น 
และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลตามเวลาที่ก าหนด 
 5.10 ประเมินผลโครงการ 
 5.11 สรุปผลการด าเนินงาน 
 5.12 จัดท ารายงาน 
   

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 ด าเนินการด้านพัสดุด้านการเงินการคลัง 
 6.3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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 6.4 เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 6.5 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 7.1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะสั้น 30 ชั่วโมง (ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ  2562) 
 7.2. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล (ด าเนินการภายในปีงบประมาณ  2562) 
 

8. สถานที ่
 โรงเรียน อบจ.บ้านจองค า 
 

9. งบประมาณ  
 จ านวน 100,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียน อบจ.บ้านจองค า 
 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่มีความรู้ตามเนื้อหาหลักสูตรวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 
ในแต่ละระดับ 
 11.2 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ
พ่ึงตนเองได้ 
 11.3 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ได้ทบทวน ทดสอบและผ่านการประเมินเข้าร่วม
กิจกรรมของลูกเสือ ตลอดปีการศึกษาตามจุดประสงค์ของการเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 11.4 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่เกิดความสามัคคี มีใจเมตตากรุณาและรู้จักบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 11.5  ลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญและสามัญรุ่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของ ป.ป.ช.  
 11.6 เกิดเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา 
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 1.3.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
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1.โครงการ 
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในการติดตาม  ตรวจสอบ  การทุจริตในภาครัฐ) 

2.หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ  
การเมือง  สังคม  ความมั่นคง  ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ  ซึ่งผลกระทบดังกล่าวได้
ส่งผลต่อเนื่องท าให้ประชาชนสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆของภาครัฐที่จะแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการใดๆในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ  ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตไว้  4  ยุทธศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการประสานความร่วมมือในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครับและแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  4  ปี  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่  2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  มาตรการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ก าหนดให้ภาคประชาชนต้องให้มาประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)  และไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริม  เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน  ตามหลักธรรมาภิบาล          
โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยความร่ วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3.เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยและระบบกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม และถ่วงดู
ลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ร่วมถึงส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิในภาครัฐ                                     /4.เพ่ือสร้าง... 
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 4.เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนเกี่ยวกับปัญหาหารทุจริต  รวมถึงแนวทางขั้นตอนใน             
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผล                                                  
 5.เพ่ือ เผยแพร่ช่ องทางในการร้องเรียนร้องทุ กข์ตามแนวทางและขั้นตอนในการป้ องกัน                  
และปราบปรามการทุจริต 
 6.เพ่ือชี้แจ้งท าความเข้าใจถึงแนวทางโครงข่ายภารกิจงานและการท างานของภาครัฐโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุด 
 

4.เป้าหมายการด าเนินงาน 
 การอบรมเด็กและเยาวชนโรงเรียน อบจ.บ้านจองค า  รวมถึงครูประจ าชั้น  จ านวน  75  คน           
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน  25  คน  รวมทั้งหมด  100  คน 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

6.วิธีการด าเนินงาน 
 1.รวบรวมข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 2.ประสานงานโรงเรียน  อบจ. บ้านจองค า  ถึงแนวทางในการจัดท าโครงการและจ านวนกลุ่มเป้าหมาย   
 3.ประสานงานสถานที่ศึกษาดูงานตามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
 4.จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.แบ่งกลุ่มและเดินทางเพ่ือศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  สรุปผลการศึกษาดูงานและรายงานผลเป็นกลุ่ม 
 6.สรุปโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 

7.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการ 
 2.ด าเนินการด้านพัสดุ  ด้านการเงินการคลัง 
 3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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8.งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 500,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน)                                                                                      
       

9.สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เด็กและเยาวชน  มีจิตส านึกและค่านิยม  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์ใน        
การร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
 2.เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับสถานศึกษา     
ในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตภาครัฐ  ร่วมถึงกิจกรรมในการส่งเสริมการยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย 
 3.สามารถสร้างระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดูลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน 
มีประสิทธิ  และสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 4.เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในปัญหาการทุจริต  รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการป้องกันการ
ทุจริต 
 5.เด็กและเยาวชนทราบถึงขั้นตอนในการตรวจสอบหรือขึ้งข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
  

11.การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 1.ติดตามและประเมินผลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย  และหน่วยงานที่ได้เข้าไปศึกษา            
ดูงาน 
 2.สรุปผลในภาพรวมรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
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1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
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1.โครงการ  
 เครือข่ายต้นกล้า อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของประชากร มี

ผลสืบเนื่องท าให้เกิดปัญหากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ถูกท าลาย  ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ขาดแคลนน้ า และเกิดมลพิษทางอากาศ ฯลฯ 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถท าได้หลายแนวทาง 
เช่น การป้องกันคุ้มครองทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เอง เพ่ือให้มีอัตราในการน าทรัพยากรมาใช้อยู่ใน
ระดับที่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ทัน การด าเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทรัพยากรที่ลดลงหรือเสื่อมสลายของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟู การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด โดยหลีกเลี่ยงให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
กระบวนการด าเนินการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุมทั้งปัญหาด้านการท าลาย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสื่อมโทรมรวมถึงปัญหาการก่อมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผล
กระทบกลับมาสู่ตัวมนุษย์เองด้วย  

เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน คือกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา           
ซึ่งมาจากโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 13  โรงเรียนๆ ละ 10 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มุ่งหวังที่จะให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นแกนน าในการมีจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชน สังคมในด้านต่างๆ รวมถึง
ด้านการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชน
รับรู้ได้ถึงปัญหาและผลกระทบต่อชุมชนของตนเองที่เกิดจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ปัญหาตามก าลังความสามารถของตนเอง ดังนั้นเพื่อให้เยาวชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึง
ได้จัดโครงการ “เครือข่ายต้นกล้า อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ขึ้น 

 

3.มีวัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความเป็นเยาวชนจิตอาสาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน 

 ๓. เพ่ือให้เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีการท างานเป็นทีม 
และมีความกล้าแสดงออก 

 

4.วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 
 1. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน แต่ละโรงเรียนร่วมกันคิด วิเคราะห์ปัญหา เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และน าเสนอกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยกลั่นกรองกิจกรรม ร่วมประสานงาน หารือร่วมกัน
กับเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน เพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม 

 
/3. องค์การ... 

-64- 



 
 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมที่
เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน แต่ละโรงเรียนเสนอมา/ 
 

กิจกรรมที่ 2  
 จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน  

 

5.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการขอความเห็นชอบด าเนินการตามโครงการ 
 2. ด าเนินการด้านพัสดุด้านการเงินการคลัง 
 3. ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

6.กลุ่มเป้าหมาย 
1. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอนรวม 13 โรงเรียนๆ ละ 10 คน จ านวน  130  คน 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน 13 โรงเรียนๆ ละ 1 คน จ านวน     13    คน 

 รวมทั้งสิ้น   143  คน 
7.ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

9.สถานที่ด าเนินงาน  
 กิจกรรมที่ 1 ในพ้ืนที่ของเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน 
 กิจกรรมที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

10.งบประมาณ 
 จ านวน 300,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มเยาวชนที่สามารถเข้าใจปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหา 
2. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน สามารถเป็นเยาวชนต้นแบบในการคิดดี ท าดี 
3. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น        
ในสังคม และเกิดจิตส านึกในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม 
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1.โครงการ 
 เสริมสร้างพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 

2.หลักการและเหตุผล 

 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตามแบบเยาวชน  พลเมือง โดย  หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะ       
ที่ส าคัญ  คือ  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตยในการ
ด ารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  อันจะก่อให้เกิด
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักการ                               
ทางประชาธิปไตย 

แนวทางของการปฏิบัติในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   
  ด้านสังคม   ได้แก่   การแสดงความคิดอย่างมี เหตุผล   การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ อ่ืน            
การยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลที่ดีกว่าการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์  การเคารพระเบียบของสังคม  
การมีจิตสาธารณะ  คือ  เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ  
  ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ การประหยัดและอดออมในครอบครัว  การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ท า
การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม   การสร้างงานและ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก  การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค        
ที่ด ีมีความซื่อสัตย์  ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นส าคัญ   

ด้านการเมืองการปกครอง  ได้แก่  การเคารพกฎหมาย  การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดย
อดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดข้ึน  การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  การกล้าเสนอความคิดเห็น
ต่อส่วนรวม  การท างานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา  การพัฒนาประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา      
ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนด้าน
การเมืองการปกครอง  ตัวแปรที่ส าคัญที่เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ในวัยท างานเท่านั้น  
แต่ยังหมายถึงเด็กและเยาวชนที่อยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมเช่นกัน  และมีความ
เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในสังคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  ในการที่จะปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่
สามารถจะเป็นผู้ที่ท าประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมและประเทศชาติ  เป็นเยาวชนที่มีจิตอาสา  จิตสาธารณะเพ่ือ
ชุมชนสังคม รวมถึงร่วมดูแลพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  จึงได้
จัดท าโครงการเสริมสร้างพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทการเป็นพลเมืองดีของสังคม และเพ่ือให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปิดโลกทัศน์
ทางความคิด จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้น าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้าง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน)  การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย เพ่ือจะได้น าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับตนเองและสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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3.วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ และเรียนรู้ประสบการณ์              
นอกห้องเรียน                                                                                                      
 

4. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ  

-จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จ านวน  13  โรงเรียน (เครือข่ายต้นกล้า 
อบจ.) 

พร้อมครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น 155 คน 

 2. เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 
  - นักเรียน สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
     เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในประเทศไทย 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  1,070,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

9.วิธีการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
2. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย  สถานที่ศึกษาดูงาน 
3. ด าเนินการก าหนดกิจกรรม ในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
จ านวน  2 กิจกรรม 
 -กิจกรรมฝึกอบรม  
 -กิจกรรมศึกษาดูงาน 

 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ (แบบประเมินความพึงพอใจ) และจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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10.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบด าเนินการตามโครงการ 

 2. ด าเนินการด้านพัสดุด้านการเงินการคลัง 

 3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 5. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเข้าใจถึงการจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตามหลักประชาธิปไตย ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครอง 
 2. เยาวชน นักเรียน มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียนรู้
และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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1.โครงการ 
 เยาวชนคนรักษ์โลก 

 

2.หลักการและเหตุผล  
  

 ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศ เนื่องจากโลก         
มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ หรือที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน ไม่ว่าจะเป็นฝนหลงฤดู อากาศที่ร้อนจัด มรสุมที่ท าให้เกิด
อุทกภัย หรืออากาศที่หนาวจัด รวมถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
หลายสาเหตุด้วยเกิดจากการท ากิจกรรมของคนที่ส่งผลต่อโลก เช่น การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
เกินความจ าเป็น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ      จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
ท าให้เพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาขยะอุตสาหกรรม และการตัดไม้ท าลายป่า การถางป่า การเผาป่า 
ซึ่งเป็นตัวการที่ส าคัญ ที่ท าให้ระบบนิเวศถูกท าลาย เนื่องจากพ้ืนที่ป่าถูกท าลาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป
สะสมอยู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความโดดเด่นในด้านสภาพภูมิประเทศ  มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มากกว่า
ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่  ประชาชนในพ้ืนที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการท ามาหากิน ปลูกพืชเพ่ือยังชีพ 
ดังนั้น ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากปัญหา
ภาวะโลกร้อน   ท าให้ประชาชนในจังหวัดได้รับผลกระทบในหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งต้นน้ าถูกท าลาย ป่าไม้เสื่อมโทรม ปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบด้าน
การเกษตร เนื่องจากฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือมีฤดูฝนยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย และท าให้สินค้าทางการเกษตรขาดตลาดและส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้น  ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดไม่ครึกครื้น เนื่องจากมีการเผา
ป่าและท าให้เกิดปัญหาควันไฟปกคลุมทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและยังส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เกิดการเจ็บป่วย    ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน คือการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ช่วยลดมลพิษ      ช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ ช่วยป้องกันน้ าท่วม และท าให้มีน้ า
ตลอดปี เนื่องจากต้นไม้ดูดซับน้ าไว้ในฤดูฝนและค่อยๆปล่อยออกมาในฤดูแล้ง  การปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็น
การลดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะหน่วยงานที่มี อ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง       
ดูแล และบ ารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพ และด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไข  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็ก และเยาวชน ควรได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการสร้างจิตส านึก ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ใส่ใจให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วม  

/ในการรักษา... 
-69- 



 
ในการรักษาแหล่งต้นน้ าเพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ าล าธาร รวมทั้งเห็นถึงผลกระทบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดโครงการเยาวชนคนรักษ์โลก ขึ้น
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา   และผลกระทบจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 
 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและ

ผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหา และเห็นความส าคัญของการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน            
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

4.เป้าหมาย 
1. จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้             

ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐโดยการปลูก
ป่าต้นน้ า จ านวน 1 แห่ง 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จ านวน  2,000  คน 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

6.งบประมาณด าเนินการ    
 จ าน วน  2 ,5 00,000.- บ าท  (ป ระมาณ การตามแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี  2 5 6 1 -2 5 6 4                   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

7.สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

8.วิธีด าเนินการ 
 1. กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ เช่น กิจกรรมการ
ปลูกป่าต้นน้ า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ที่ถูกท าลาย เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้
คงอยู่ต่อไป 
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 2. กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
กิจกรรมที่เน้นให้เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ       

3. กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมประกวดแฟชั่นรีไซเคิล       
การประกวดวงดนตรีและให้ศิลปินที่เป็นต้นแบบที่มีชื่อเสียงเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เยาวชน และประชาชน ได้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาทักษะ ความสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในอนาคต 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

9.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ 
 2. กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
 3. กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซึ่งเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 
 2. เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และมีจิตส านึกเห็นความส าคัญในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักถึงการใช้พลังงานต่างๆ อย่างประหยัด 
 4. หน่วยงานภาครัฐ เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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2.1.  การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน    
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)   
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้ องมีระดับ           
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ             
ซ่ึงปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน   
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการาจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู้การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคม          
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน           
ในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
และการมีส่ วนร่ วมของประชาชน  ผู้ บ ริห ารจึ งได้ ด า เนิ นการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ าน ง                    
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องอสน ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สู่การรับรู้ของสาธารณชน                                                                        
 

4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันกาทุจริตและต้านการทุจริต 
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองทางการเมืองในการต่อต่านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
/2.2.1 สร้างความโปร่งใส... 
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2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  
โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง        
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ ส านัก กอง และฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ กราบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก      
จงึจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/ แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต  ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ          
สั่งการ 
 3. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 4. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 5. ให้ ผู้ รับมอบหมายงานตามค าสั่ งรายงานผลการปฏิบัติ งานตามค าสั่ งที่ ได้ รับมอบหมาย                 
ในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ         
เป็นธรรม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
ต่อไป 
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร  ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรม -จริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส       
และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการส้รางความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมและกฎหมายให้ปรากฏ       
ชัดแจ้ง 
 2. เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง      
และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง  รูปแบบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใส     
สามารถตรวจสอบได้  และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

4. เป้าหมาย 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน(ผ่านการประชุมประจ าสัปดาห์)  ตลอดจน
การบริหารงานบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นคณะท างานกลั่นกรอง โดยมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการเลื่อน
ต าแหน่ง-เงินเดือน                                                                                      /3.จัดท ามาตรการ... 
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 3. จัดท ามาตรการ  แนวทางปฏิบัติงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
 5. ประกาศเผยแพร่ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า  80% 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์             
ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง              
โดยเคร่งครัด 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะ          
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภ าพและเกิดประโยชน์สู งสุ ดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน                        
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น  การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความส าคัญเพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง  รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ     
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างาน  

4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่ายงานและประชาชนทราบ 

 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7 . รายงานผล ปัญ หาอุปสรรค ข้อ เสนอแนะเสนอผู้ บ ริห ารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                  
เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน                                                                 /ระยะเวลา...                                                                                  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง/กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์               
ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อ         
จัดจ้าง 
 3. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4 . รายงานผลการวิ เคราะห์ การจัดซื้ อจั ดจ้ างตามแผนการจัดซื้ อจั ดจ้ าง เสนอผู้ บ ริห าร                   
เพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 
/9. ผู้รับผิดชอบ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุ งกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อ           
จัดจ้าง เพ่ือป้องกันกาใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. โครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะ         
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้   ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน              
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์       
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่อ่องสอนให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกโครงการ  
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ , แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม , ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 จ านวน 5 ช่องทาง ได้แก่ 
 1. เว็ปไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th  
 2. เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://www.mhs-pao.go.th  
 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 4. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 5. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                /5 พ้ืนที่...  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ และเผยแพร่การจัดซื้อ – จัดจ้างในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 2. ประกาศเผยแพร่ราคากลางในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th 
และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://www.mhs-pao.go.th ตามแนวทางการเปิดเผย
ราคากลางของทางราชการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 103/7 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง 
 4. ประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน เวลา ตรวจรับงานก่อสร้างทุกโครงการ เป็นหนังสือผ่านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีด าเนินโครงการ 
 5. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเผยแพร่เป็น
ประจ าทุกเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาสัมพันธ์ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ , ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://www.mhs-
pao.go.th  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3  ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครบทุกโครงการ  
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2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่ อให้ เกิดความพึงพอใจ             
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตาม  พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

2.หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก  ก าหนดให้การประกอบ

กิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการ
ขออนุญาตด าเนินการต่างๆ กับส่วนราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น  รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ  ไม่ชัดเจน  อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นประกาศใช้เป็นกฎหมาย        และต่อมานายกรัฐมนตรี
ได้น าร่างดังกล่าวทูลเกล้าทูลกระหม่อนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย  และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2558 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
มาตรา 7  วรรค 1  ก าหนดให้การกระท าใดต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตต้ องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน        
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน  และระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานต้องน ามายื่นกับค าขอ 

มาตรา 7 วรรค 2 คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรค 1 ให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่             
ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดส าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในการเช่นนี้นั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือ
ส าหรับประชาชนด้วย 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
  2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้มีข้อมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ 
  3. เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ5. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ                   /เป้าหมาย... 
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4.เป้าหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้ งคณะท างานจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวย           
ความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  2. ประชุมคณะท างานคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก    
ในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  3. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  4. จัดท าแผงผัง/แผนภาพ  แสดงขั้นตอน  ระยะเวลา  อัตราค่าบริการ  และแนวทางการ
ปฏิบัติ ไว้ ณ ส านักงานหรือหน่วยการบริการอย่างชัดเจน     
  5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  6. รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  

7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป 

8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีคู่มือคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  2. ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ
หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ  ในงานการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  3. ลดการระยะเวลาและต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 

/2.3.1 มีการจัดท า... 
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2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  รายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  



  มาตรการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตาม  พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

2.หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก  ก าหนดให้การประกอบ

กิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการ
ขออนุญาตด าเนินการต่างๆ กับส่วนราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น  รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ  ไม่ชัดเจน  อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...  ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นประกาศใช้เป็นกฎหมาย  และต่อมานายกรัฐมนตรีได้น า
ร่างดังกล่าวทูลเกล้าทูลกระหม่อนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย  และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  22  มกราคม  2558 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
มาตรา 7  วรรค 1  ก าหนดให้การกระท าใดต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน       
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน  และระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานต้องน ามายื่นกับค าขอ 

มาตรา 7 วรรค 2 คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรค 1 ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้
ยื่นค าขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัด
ส าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในการเช่นนี้นั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนด้วย 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
  2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้มีข้อมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ 
  3. เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  5. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ                /เป้าหมาย... 
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4.เป้าหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้ งคณะท างานจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวย           
ความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  2. ประชุมคณะท างานคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก    
ในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  3. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  4. จัดท าแผงผัง/แผนภาพ  แสดงขั้นตอน  ระยะเวลา  อัตราค่าบริการ  และแนวทางการ
ปฏิบัติ ไว้ ณ ส านักงานหรือหน่วยการบริการอย่างชัดเจน     
  5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  6. รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  

7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีคู่มือคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  2. ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ
หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ  ในงานการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  3. ลดการระยะเวลาและต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือ           
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2.หลักการและเหตุผล 
 การมอบอ านาจหน้าที่ ให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น           
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชาจะพิจารณา                
ถึ งความส าคัญ   คุณ สมบั ติ   ค วามรู้   ค วามสามารถในการที่ จ ะด า เนิ นการ เรื่ อ งนั้ น เป็ น อย่ างดี                      
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่มีการ
บ ริห ารราชการต้ อ งเป็ น ไป เพ่ื อป ระโยชน์ สุ ขของป ระชาชน   เกิ ด ผลสั มฤท ธิ์ ต่ อภ ารกิ จ ขอ งรั ฐ                        
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ต้องมีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 3. เพื่อให้ประชาชนมีความพอใจในการให้บริการ 
4.เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้อ านวยการกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  แต่งตั้ง  ปฏิบัติราชการแทนหรือด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
 2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รับทราบ 

 
/3. ประชาสัมพันธ์... 
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 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน    
 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
  

7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง        
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ ส านัก กอง และฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ กราบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก      
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ                             
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/ แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต  ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ          
สั่งการ 
 3. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 4. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 5. ให้ ผู้ รับมอบหมายงานตามค าสั่ งรายงานผลการปฏิบัติ งานตามค าสั่ งที่ ได้ รับมอบหมาย                   
ในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 

/2.4.1 ยกย่อง... 
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2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและการบ าเพ็ญประโยชน์          
ต่อองค์กร” เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่ อ งจ าก วั น ที่  1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น ข อ งทุ ก ปี  เป็ น วั น อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด                              
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา            
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใน ร า ช กิ จ จ า นุ เบ ก ษ า  เล่ ม ที่  114 ต อ น ที่  62 ก .ล ง วั น ที่  31 ตุ ล า ค ม  2540                        
โดยบั งคับใช้ตั้ งแต่  วันที่  1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญั ติดั งกล่าว เป็นกฎหมาย                   
ที่กล่าวถึงระเบียบและวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นแทนที่องค์การบริหารส่วนบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ นี้ท าให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่เนื่องจากบทบาทและการด าเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งคอยให้ค าแนะน าและควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของจังหวัดไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก จึงท าให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของ
สภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.2498  
อันมีผลให้เกิด "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" ขึ้นตามภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 218  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและใน
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ เช่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา  การท านุบ ารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม        
การสาธารณูปโภค การป้องกันโรค การบ าบัดโรค  การจัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น และในทุกๆ
ปีจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น  ท าบุตรตักบาตร กล่าวค าปฏิญาณ      
การบ าเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ   
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของแม่ฮ่องสอน มีจิตส านึกหรือ

ค่านิยมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  มีความสื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน  อันจะท าให้องค์กรปลอดจาก
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
   3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง  ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ต่อ
องค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และคณะครู/เจ้าหน้าที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองค า  
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5. วิธีการด าเนินงาน 
  1.  กิจกรรมร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  

2.  ร่วมกันกล่าวค าปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3.  กิจกรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติการ “Big Cleaning Day” 

   4.  กิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง  ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์ต่อองค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. ขอความเห็นชอบด าเนินการตามโครงการ 
  2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  3. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ 
  วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
  -ไม่ใช่งบประมาณ- 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายบุคคล  ส านักปลัดฯ 
  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ  พนักงาน

จ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  2. ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของแม่ฮ่องสอน เกิดจิตส านึกหรือมีค่านิยม           
ในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและสื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นให้งาน        
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 
  3. องค์กรมีค่ านิ ยมยกย่องเชิ ดชู เกียรติและเห็นคุณค่าของบุคลากรที่ ท าประโยชน์                
ต่อองค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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2.4.2. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
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1. โครงการ    
                   โครงการอนุรักษ์  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น       
ภายใต้กิจกรรม “ปู่สอนหลาน  สืบสานต านานโคม” 
 

2. หลักการและเหตผุล 
  แม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วยพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง 7 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง
มูเซอ ลีซอ ละว้า ม้ง จีนยูนาน  ท าให้เกิดความแตกต่างในวิถีชีวิต ภาษา อาหาร การแต่งกาย ประเพณี
วัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือน  
  งานประเพณีออกว่า  เทศกาลออกกพรรษา หรือปอยออกหว่า ถือเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมา
ยาวนานกว่าร้อยปี ในวันขึ้น 15 ค่ า อันเป็นวันออกพรรษา จะมีการละเล่นเฉลิมฉลองหลายชนิด เช่น ฟ้อนโต 
ฟ้อนรูปสัตว์ต่างๆ ฟ้อนก๊าแลว (ฟ้อนดาบ) ตามถนนหนทางและบ้านเรือนต่างๆ เป็นการละเล่นที่สืบเนื่องมาจาก
ความเชื่อของสัตว์โลก และสัตว์หิมพานต์พากันรื่นเริงออกมาร่ายร าเป็นพุทธบูชารับเสด็จ ก่อนจะถึงวันแรม 8 
ค่ า จะมีพิธีหลู่เตนเหง หรือ การถวายเทียนพันเล่มโดยแห่ต้นเทียนไปถวายที่วัดและในวันกอยจ๊อดคือวันแรม 8 
ค่ า อันเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลออกพรรษาจะมีพิธีถวายไม้เกี๊ยะ โดยน าฟืนที่มาจากไม้เกี๊ยะ(สนภูเขา) ม ามัด
รวมกันเป็นต้นสูง แล้วน ามาเข้าขบวนแห่ที่ประกอบด้วยฟ้อนรูปสัตว์ต่างๆ เครื่องประดับโคม ไปท าพิธีจุดถวาย
เป็นพุทธบูชาที่ลานวัด ในห้วงออกว่าประชาชนจะร่วมใจกันท าความสะอาดบ้านเรือน ท าราชวัตรแล้วน าราชวัตร
ประดับตกแต่งหน้าบ้านเรือน ประดับโคมไฟ และต้นเกี๊ยะ บริเวณหน้าบ้านของตนเองอย่างงดงาม  ดังนั้น 
ประเพณีออกหว่า จึงถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลก   

  แต่จากกระแสความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอาจท าให้ประชาชน
ในอ าเภอแม่สะเรียงละเลย ไม่สนใจ และมองไม่เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพณีออกหว่า
ให้คงอยู่สืบไป ต่างคนต่างสนใจท ามาหากินเพ่ือให้มีรายได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มีรายได้เพียงพอส าหรับการ
จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ตนต้องการ อาจท าให้เสน่ห์ที่มาจากคุณค่าทางวัฒนธรรมหดหายไป คงไว้เพียงความบันเทิง 
การจดักิจกรรมร่วมสมัย ละเลยแก่นของวัฒนธรรมอาจน าไปสู่การสูญสลายของวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตระหนักถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึง
มีความพยายามที่จะน าความโดดเด่นแตกต่างดังกล่าว ประกอบด้วย ประเพณีออกหว่า การท าราชวัตร การท า
โคมไฟรูปแบบต่างๆ ศิลปะการแสดง การประดับบ้านเรือนด้วยราชวัตร เพ่ือน ามาเป็นทุนในการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ทางวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวรับรู้และสนใจมาเยี่ยมเยือนอ าเภอแม่สะเรียงและแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอ
ใกล้เคียง 
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จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น  การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา  และกลุ่มผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มรดกทางปัญญา
ท้องถิ่นจึงได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี     และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   ภายใต้กิจกรรม  “ปู่สอนหลาน  สืบสานต านานโคม”                                
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1  เพ่ือสร้างเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.2  เพ่ือเป็นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3  เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยง  ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น  สถานศึกษาและประชาชนใน

ชุมชน  สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3.4  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของชุมชน

โดยรวม 
 

4. เป้าหมาย  จ านวน  193 คน 
4.1   นักเรียนและครูผู้เขา้รับการอบรม  จ านวน  160  คน 
4.2   วิทยากร  จ านวน  15  คน 
4.3   คณะเจา้หนา้ที่  จ านวน  8  คน  
4.4   ครูผู้ควบคุม  จ านวน  10  คน 

5.  กลุม่เป้าหมาย 
 5.1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่อ าเภอแมส่ะเรียง 
 5.2 กลุ่มเครือข่ายผูสู้งอาย ุ  
6.  สถานที่ด าเนินการ 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 
 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
ภายในปีงบประมาณ  2562    

8. งบประมาณการด าเนินงาน 
จ านวน  6,000,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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9.  วิธีการด าเนินงาน 
1. ประสานเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่อ าเภอแมส่ะเรียง 
2. ประสานเครือข่ายวิทยากร 
3. จัดอบรมการท าโคม โดยให้ผูเ้ข้าอบรมจับคู่กันในการปฏิบตัิ(ตามก าหนดการ) 
4. มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบด าเนินการตามโครงการ 
 2.ด าเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
 3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา   
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(โคม)ให้คงอยู่ด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
2. เยาวชนรู้ถึงคุณค่าและประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เยาวชนสามารถท าโคมได้ อันเป็นทักษะการน าไปสู่การสร้างรายได้  ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4. เกิดการยกย่องเชิดชูเกียรติและเห็นคุณค่าของปราชญ์ชาวบ้านผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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1.ชื่อโครง/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมเชิดชู เกียรติสถานประกอบการโรงแรมด้านการช าระค่ าธรรมเนี ยมบ ารุ ง              
อบจ. แม่ฮ่องสอน  
 

2.หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มีแนวการนโยบายในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว.4522   ลงวันที่  11  สิงหาคม 2558  
เรื่อง  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงให้
ความส าคัญรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม  ซึ่งเป็นรายได้ที่
จัดเก็บเองอีกประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะต้องหาแนวทางพัฒนาให้มีการจัดเก็บเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากรายได้
ของธุรกิจโรงแรม/เกสท์เฮ้าส์ เป็นตัวชี้วัดถึงเศรษฐกิจการด้านท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี  
และในปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นจังหวัดหนึ่งมีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติให้สนใจเข้ามาท่องเที่ยว      
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้สถานประกอบการยื่นช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จากผู้พักในโรงแรม ให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวจะด าเนินจัดเก็บเป็นประจ าทุกเดือนตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2549 และฉบับแก้ไขเพ่ิม พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบการโรงแรม/
เกสท์เฮ้าส์  ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยื่นแบบช าระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 
2 ของค่าเช่าห้องพัก               

ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบโรงแรม/เกสท์เฮ้าส์ ที่มีความรับผิดชอบ        
ต่อสังคม และเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการยื่นช าระค่าธรรมเนียม ภายในก าหนดเวลาตามข้อบัญญัติ
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการเล็งเห็นความส าคัญของการยื่นช าระ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากผู้พักในโรงแรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึง
ได้เล็งเห็นความส าคัญถึงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประเภทค่าธรรมเนียม
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม  จึงได้จัดท าโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
โรงแรมด้านการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. แม่ฮ่องสอน ”  ขึ้น 

  

3.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างความประทับใจแก่สถานประกอบการโรงแรม/เกสท์เฮ้าส์ 
2.เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง องค์การบริหารส่วน

จังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ภายในก าหนดตามข้อบัญญัติ                                                    
/3.เพ่ือให้... 
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3.เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม                     
เพ่ิมมากข้ึน 

 

4.เป้าหมาย 
สถานประกอบธุรกิจด้านโรงแรมและเกสท์เฮ้าส์ ในพ้ืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5.วิธีด าเนินการ 
1.ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะท างาน  เพ่ือก าหนดรูปแบบใบประกาศเกียรติคุณและรูปแบบการส่ง

มอบให้สถานประกอบการ  
2.ด าเนินการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวั ด       

จากผู้พักในโรงแรม จากข้อมูลรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการพิมพ์ใบประกาศ
เกียรติคุณ 

3. จัดท าใบประกาศเกียรตคิุณ 
               4.ด าเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานประกอบการที่ช าระค่าธรรมเนียมให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นในห้วงเดือน สิงหาคม ของทุกๆปี 
 

 6.ระยะเวลาด าเนินการ 
       ภายในปีงบประมาณ 2562 
7. งบประมาณด าเนินการ 

-ไม่ใช้งบประมาณ- 
 

8.สถานที่ด าเนินการ 
               พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. สถานประกอบการเกิดความภาคภูมิใจ ประทับใจ ที่ได้ยื่นช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม 
2.สถานประกอบการได้รับการยอบรับด้านการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จากนักท่องเที่ยวและผู้พักเพ่ิมข้ึน 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน

จังหวัด จากผู้พักในโรงแรม เพ่ิมข้ึนทุกๆปี 
/2.4.3 ยกย่อง... 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.โครงการ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 

2.หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันเป้าหมายการเกษตรเปลี่ยนจากเดิมสู่การผลิตเพ่ือจ าหน่ายมากขึ้น  ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่วนต่างๆมากมาย อาทิ ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ น้ าเน่าเสีย อากาศเป็นพิษระบบนิเวศในพ้ืนที่เสียสมดุล 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสื่อมขาดความสมดุล อันเนื่องมาจากปัญหาตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 
สุขภาพร่างกายของเกษตรกรที่ต้องสัมผัสคลุกคลีอยู่กับสารเคมีทั้งยังรวมไปถึงปัญหาตกค้าง   ของสารเคมีใน
ผลผลิตทางการเกษตรที่ถูกส่งออกไปสู่กลุ่มผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของผู้บริโภคที่นับวันก็จะยิ่ง
ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่ก าลังถึงขั้นวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
จากทุกๆฝ่าย เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ นอกจากท าให้เกษตรกรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้แล้วยังท าให้เกิดภาวะ
หนี้สิน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเป็นจ านวนมากท าการเกษตรเพียงเพ่ือปลดหนี้ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีไม่ต่างอะไรกับการ
เป็นทาสในที่ท ากินของตนเอง 

จังหวัดแม่ ฮ่องสอนมี พ้ืนที่การเกษตรจ านวน ๓๐๒ ,๑๖๖  ไร่ แยกเป็นนาข้าว ๑๗๕ ,๘๐๔  ไร่                      
พืชไร่ ๑๘๔,๓๘๒ ไร่ ไม้ผล ๑๖,๒๘๒.๒๕ ไร่ พืชผัก ๔๒,๕๐๘.๕๐ ไร่ และประเภทไม่ยืนต้น ๓,๓๐๒.๒๕ ไร่ 
ประกอบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน   มีเนื้อที่ ๗,๙๒๘,๗๘๗ ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๙๐.๕ % ของพ้ืนที่จังหวัด ส่วนที่เหลือประมาณ ๙.๕ % เป็นที่ราบหุบเขา และเส้นทาง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยากล าบากและห่างไกลแหล่งรับซื้อ  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงและต้องใช้ระยะ
เวลานานในการเดินทางไปสู่ผู้บริโภค กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า อีกทั้งเกษตรกรจะผลิตเพ่ือการค้าเป็นหลักปลูกพืช
เชิงเดียว เน้นพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก ท าให้พืชที่ปลูกไม่หลากหลาย พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพดีได้สูญหายไป
มาก ปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ และเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรไม่เพียงพอท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เข้า
สู่วงจรหนี้สิ้น จึงยากที่จะถอนตัว อีกทั้งขาดผู้กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนแก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ  ท าให้การส่งเสริมในพ้ืนที่น้อยและที่ส าคัญ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงทั้งใน
แนวคิดหลักการเกษตรยั่งยืน ผลกระทบจากสารเคมีเกษตร เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือการทดแทนสารเคมี 

 เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมมาเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตร   ที่จะช่วยเพ่ิมผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิต 
ภาคการเกษตร โดยจ าเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร  ที่เป็น
แหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมาย ที่จะต้องน าความรู้วิทยาการใหม่ และการบริการทาง
วิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์  

/การจัดตั้ง... 
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 การจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่าย
โอนภารกิจ การพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรูปแบบการถ่ายโอนใน
ลั กษณ ะ “องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ด า เนิ น การร่ วมกั บ รั ฐ ”โดย ใช้ ศู นย์ บ ริ การและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
เพ่ือสร้างความชัดเจนของความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันหลังการถ่ายโอนภารกิจระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการด าเนินงานอย่างหนึ่ง
ที่จะน าองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการทางวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ท าให้ เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้
ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วนโดยมีกิจกรรมการวิเคราะห์ดิน  การวินิจฉัยโรคพืช 
โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ า และการให้วัคซีนป้องกันโรคให้แก่เกษตรกร สามารถท าการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังเป็นการประกวดพืชผลการเกษตร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติม                                                                                             

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการบูรณาการการให้บริการเกษตรกรและสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและวิชาการ
ทางการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตร  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้บูรณาการกับส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการเกษตร ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ
และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 

 ๒.๒ เพ่ือให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเกิดการขับเคลื่อนและมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถท า
การผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4. เป้าหมายในการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่  1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

- เกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 60๐ ราย โดยเน้นพ้ืนที่ที่มีปัญหาทางการเกษตรหลากหลายและ
รุนแรง หรือพ้ืนที่ที่เป็นความต้องการของเกษตรกร 

/กิจกรรมท่ี 2... 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวดแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลดีเด่น  ระดับจังหวัด ”                                                                  

- จ านวนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเข้าร่วมโครงการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่  1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

 - เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวดแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลดีเด่น  ระดับจังหวัด” 

 - ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 6.1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดิทรเทพยวรางกูร 

 ๑ ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ๒ ก าหนดพ้ืนที่ต าบลที่ปฏิบัติงาน 

 ๓ ประสานงานในระดับพื้นที่ 

 ๔ จัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน 

 ๕ ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่ร่วมโครงการ วัตถุประสงค์การจัดงาน ก าหนดการและการเตรียมตัวในการ
มาเข้ารับบริการ 

 ๖ ประชาสัมพันธ์งานโครงการผ่านทางหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

 ๗ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช  คลินิกสัตว์  คลินิกประมง    
คลินิกชลประทาน  คลินิกสหกรณ์  คลินิกบริหารศัตรูพืช  คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง  คลินิกจักรกลการเกษตร 
คลินิกหม่อนไหม  

 8 จัดกิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตร 3 ชนิด ชนิดละ 5 รางวัล                   /9 จัดกิจกรรม... 
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 9 จัดกิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ไม้  

 ๑0 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

6.2 กิจกรรมการประกวดแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
ดีเด่นระดับจังหวัด” 

1.บูรณาการการท างานร่วมกันกับส านักงานเกษตรจังหวัด ในการด าเนินการจัดการประกวด          
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดรับผิดชอบด าเนินงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการประกวด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับผิดชอบด้านการจัดเตรียมโล่รางวัลและเงินรางวัล  โดยมีวิธีการด าเนินการจัดการประกวด 
คือ 

2.ส านักงานเกษตรอ าเภอจะด าเนินการ 
- คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดีเด่น
ระดับอ าเภอ  
- คณะกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลดีเด่นระดับอ าเภอ         

ท าการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล จ านวน 45 แห่ง ให้เลือกอ าเภอละ 
1 แห่ง  

- ส่งรายชื่อศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดีเด่นระดับอ าเภอที่ผ่าน         
การคัดเลือกส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัด  

3. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดีเด่น     

ระดับจังหวัด 
 - จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการฯ ร่วมตัดสิน  
 3. การคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดีเด่น ระดับจังหวัด       
  -  คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดีเด่น          

ระดับจังหวัด  ด าเนินการตัดสินศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดีเด่นระดับจังหวัด                   
4 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดีเด่น ตัดสินการ

ประกวด โดยมีระดับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ 
- รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 1 
- รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 2 

5. ด าเนินการมอบรางวัลในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

7. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบในการด าเนินงานตามโครงการ 
 2.ด าเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 

 
/3.ด าเนิน... 
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 3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

8. ระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ  
 ภายในปีงบประมาณ  2562 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

10. หน่วยงานที่สนับสนุน 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

11. งบประมาณ 

 จ านวน  200,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับ

การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 

 ๒. เกษตรกรได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟูให้สามารถท าการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

๓. เกษตรกรได้มีอาชีพเสริม เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมเพียงพอต่อการครองชีพ 

๔. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถท าการผลิต              
ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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1. โครงการ 
 รางวัลหมู่บ้านก่อการดี  
 

2. หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาประเทศในรอบทศวรรษที่ผ่านมาประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการบริโภค ท าให้เกิดภาวะผลผลิตมากเกินความ
ต้องการเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ความเลื่อมล้ า ความขัดแย้งในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดี
ของประชาชน ดังนั้นเพ่ือให้สังคมเกิดความสุข เกิดความสามัคคีและรวมกันเป็นพลังในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเทศไทยจึงได้น าหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการในท างานที่เกื้อหนุน
สังคมประชาธิปไตย ให้สังคมรู้สึกถึงความยุติธรรมโปร่งใสและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อันจะน ามาซึ่ง การ
อยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติ
วิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  รวมทั้งเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้ประชาชนเกิดความหวงแหนอยากมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกับรัฐและพัฒนาไปสู่การท างานท้องถิ่นด้วยตนเอง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งสิ้น 43๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งหมู่บ้านและชุมชน
เหล่านี้มีลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี มีความพยายามในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเองได้ หากมีการส่งเสริมและสร้างการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่มีความเป็นธรรมาภิบาลทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ย่อมท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี เพ่ือยกย่องชมเชยหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในในการบริหารงานเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข พ่ึงพาและจัดการตนเองได้โดยการพิจารณามอบรางวัลแห่งการท าความดีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่สมัคร
เข้ารับรางวัล และมีผลการประเมินผ่านหลักเกณฑ์  ในปี 2556 จ านวน 276 หมู่บ้าน/ชุมชน ในปี 2557 
จ านวน 380 หมู่บ้าน/ชุมชน  ในปี 2559 จ านวน 334 หมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความ
สามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นการเสริมแรงการท างานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้แก่ชุมชนอ่ืนได้ 
  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองและจัดการตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความยั่งยืน สามารถเป็นแรงเสริมการท างานขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลให้เกิดความยั่งยืน
ในอนาคต รวมถึงเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมชุมชน กระบวนการจัดการชุมชนที่ พัฒนาจากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชนโดยมุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุงชุมชนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและชุมชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือสรรหาชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลที่มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่อง เพ่ือการเสริมแรงการ
ท างานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดดเด่นที่ชุมชนได้ด าเนินการที่มุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีข้ึนโดยการน าเงินรางวัลของปีก่อนมาจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
 

/เพื่อเป็นชุมชน... 
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 ๓. เพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 
 ๔. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและประกาศเกียรติคุณชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาล  
 ๕. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองได้ 
 

4. เป้าหมาย 

 ๑. ได้ส่งเสริมชุมชนที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล       
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ สมควรแก่การเผยแพร่ผลงานและเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับชุมชนอ่ืนๆ 
 ๒. ได้ชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ในเรื่องของการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเอง ทุกหมู่บ้าน รวม ๔๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 

๓. ได้ชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ในเรื่องการเสริมสร้างนวัตกรรมในการจัดการ
และแก้ปัญหาในชุมชน จ านวน 49 แห่ง 
 ๔.  ได้ฐานข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการ
ตนเองได ้

 

5. กลุ่มเป้าหมาย  

  ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๔๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ภายในปีงบประมาณ  2562 

7. งบประมาณด าเนินการ   

 จ านวน 4,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

8. วิธีการด าเนินงาน 

๑. จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน และหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่โดด  
              เด่น 
 ๒. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. ด าเนินการรับสมัคร 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับอ าเภอและคณะกรรมการระดับต าบล/เทศบาล 
 6. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับอ าเภอและคณะกรรมการระดับต าบล/เทศบาล,และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
 7. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเลิศ    มีคะแนนตั้งแต่    ๙๕ % ขึ้นไป  
                จ านวน  ๕๘  หมู่บ้าน                                                                        /หมู่บ้าน... 
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    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเด่น  มีคะแนนระหว่าง ๘๕ % - ๙๔ %  
                 จ านวน ๑๐๙ หมู่บ้าน                                                                              
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดี           มีคะแนนระหว่าง ๗๕% - ๘๔ % 
        จ านวน ๒๗๑ หมู่บ้าน 
             -  หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีโครงการโดดเด่นจ านวน 49 แห่ง (44 ต าบล 5 เทศบาล) 

8.  ประกาศผลการตัดสิน 
 9.  มอบรางวัล 
  - หมู่บ้านที่มีคะแนนดีเลิศ   ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ    ๑๐,๐๐๐     บาท 
  - หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเด่น   ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ       ๗,๐๐๐     บาท 
  - หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดี  ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ      ๕,๐๐๐   บาท 
  - หมู่บ้านที่มีโครงการโดดเด่น   ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ   10,000   บาท 
 10. ประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัล 
 11. ประเมินผลโครงการ 
 

9.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.จัดท าหลักเกณฑ์การประเมิน 
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/ชุมชน เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ 
 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.ด าเนินการรับสมัคร 
 5.คณะกรรมการตัดสินฯพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ 
 6.ประกาศผลการตัดสิน 
 7.มอบรางวัล 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ๑.  ได้ชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเสริมแรงการท างานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใน
ระดับชุมชน 
 ๒.  ชุมชนที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  สร้างความร่วมมือและความสามัคคี
ของคนในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยชุมชนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/2.5.1 ข้อตกลง... 
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2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต     
มีคุณธรรม และการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น             
และการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น                
การด าเนินการบริหารจัดการต่างๆต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพไม่
เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่ งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของ
ภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือ
เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ        
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

/6. วิธีด าเนินงาน... 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงาน 
 2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต           
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบ ดังนี้ 
  - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
  - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และ      
พวกพ้อง 
  - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
 3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลง 
5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่ายงานและประชาชนทราบ 

 6. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
7. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลง

การปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง      
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
 - ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 

2.หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 
เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท า
ผิดทางวินัย  ซึ่งก าหนดขั้นตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  และประกาศก าหนดมาตรฐาน
กลางทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  11  
มิถุนายน พ.ศ. 2556  เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหลักการ
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน        
ตามประมวลจริยธรรม” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ
ฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน            ผ่านการเรียนรู้ที่
หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม  เป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐาน       
ทางจริยธรรม 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า            
และพนักงานจ้างในองค์กรทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ      
ที่บัญญัติไว้เป็น  ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนเห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง          
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป                                                                             /4.เป้าหมาย... 
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4.เป้าหมาย 
  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    

5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
  2. ประชุมคณะท างานฯ 
  3. จัดกิจกรรมหรืออบรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กรที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 

7.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า      

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  
  2. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ในการท างานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
  3. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                                         /2.5.2 มีการให้... 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด  อ าเภอ  ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 



-121- 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ” 
ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างขัดเจน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาท ิ
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA                                                                          /การรับการตรวจ...                                                                                     
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- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.5.3 ด าเนินการ... 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดตั้ง  “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน -ร้องทุกข์        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน  อันเนื่องมาจากความไม่รู้กฎหมายและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในทางกฎหมาย  หน่วยงานดังกล่าวทั้ง 5 หน่วยงาน  จึงตกลงท าบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ  เพ่ือจัดตั้งศูนย์ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ตนตามกฎหมายนั้นๆ 
 2. เพ่ือให้บริการช่ วย เหลือ  แนะน า  และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่ ว ไป                  
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 
 3. เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หน่วยงานหรือสถาบันของรัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งต่อการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
 4. เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
 5. เพ่ือเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ร้องเรียน -ร้องทุกข์  โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรมีหน้าที่             
ตอบข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์  และด าเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนจากการร้องเรียน-ร้องทุกข ์
 6. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 7. เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

/6. วิธีด าเนินการ... 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและ            
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข ์
 2. ประชุมคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ 
 3. คณะท างานฯก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม  
  -ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ 
  -ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมภายใน  15  วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน  
15  วัน  ให้ชี้แจงให้ผู้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทราบ 
  -ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ท าการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าให้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-
ร้องทุกข์ทราบ   
 4. จัดท าคู่มือศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์       

5 . ประกาศและเผยแพร่หรือประชาสัม พันธ์ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนิ นการ                   
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน -ร้องทุกข์  ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย         
หน่วยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้ันตอนและ
กระบวนการดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

6. รายงานและสรุปผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์           
พร้อมปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ให้ผู้บริหารรทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  และรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข ์
 2. มีการประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  กระบวนการ  และช่องทางในการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนทราบ  

/3. ประชาชน...   
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 3. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ที่เข้ามาขอรับบริการได้รับกา รให้        
ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
 4. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  มีความเชื่อมั่นในการเข้ามาขอรับบริการ
ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าทางกฎหมาย                                                                      
 5. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน -
ร้องทุกข์  ด าเนินการเรื่องตามคู่มือ  โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่สอดคล้องกับระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 6. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าของการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ
เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์   ให้ประชาชนหรือผู้ ขอรับบริการทราบ รวมทั้ งช่องทางในการติดตามผล                 
ด้วยตนเอง 
 7. มีการก ากับติดตามการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์                 
ให้บุคคลดังกล่าวทราบ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้
อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้   
    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
/3.1.1 การจัดให้มีศูนย์... 
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3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติ ให้ รัฐต้องจัดการ                
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มี  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆของหน่วยงาน 
 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  เพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. คณะท างานฯก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม 
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ 
 5. จัดให้มีระบบให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  หรือระบบ           
Call Center                                                                                               /6. จัดให้มี... 
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 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มาขอรับบริการ  รวมทั้ งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผล          
เสนอผู้บริหาร  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง      
และเป็นปัจจุบัน 
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 3  ช่องทาง 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า  3  สื่อ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
  
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ 
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

2. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ์  เป็นวิธีการขององค์กรที่มีแบบแผนและการกระท าที่ต่อเนื่องในอันที่      
จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน  เพ่ือให้องค์กรและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้  
ความเข้าใจ  และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน  อันจะเป็นประโยชน์ให้องค์กรนั้นๆ  ด าเนินงานไป
ได้ผลดีสมความมุ่งหมาย  โดยมีประชามติเป็ นแนวบรรทัดฐานส าคัญด้วย  ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์               
มีความหมายใน  3  แนวทางด้วยกัน  คือ  1)การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ  2)การชักชวนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม  ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีด าเนินงานขององค์กร  3)การประสานความคิดเห็นของกลุ่ม
ประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย  และวิธีการด าเนินงานขององค์กร 
  สื่อประชาสัมพันธ์   เป็นวิถีทางในการน าข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไป             
สู่ผู้รับปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย  อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี  ของโลก   อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ                  
ได้เป็น  5  ประเภท คือ  สื่อบุคคล  สื่อมวลชน  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อกิจกรรม 

จากความส าคัญของการประชาสัมพันธ์  และแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์
ข้างต้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  จึงมีอ านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะต่างๆ  ให้แก่ประชาชน  ฉะนั้น       
ในการที่จะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  และได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนก่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ  จึงจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็น  นโยบาย  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  นั่นเอง 

  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์องค์กร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  สามารถ
เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ  สามารถชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และ
วิธีด าเนินงานขององค์กร  และสามารถประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย  
และวิธีการด าเนินงานขององค์กร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.2 เ พ่ื อ จั ด ท า กิ จ ก ร ร ม ป ระ ช าสั ม พั น ธ์   โฆ ษ ณ า   แ ล ะ เผ ย แ พ ร่   ผ่ า น สื่ อ ต่ า งๆ   เช่ น                            

สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  ฯลฯ 
3.3 เพ่ือจัดท าวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งของเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  เช่น          

ป้าย     ไม้อัด  ป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  วีดิทัศน์  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน์  ฯลฯ 
 
 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย 
 4.1 เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนได้รับทราบ 

 4.2 ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดท าขึ้น 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2562 

7. งบประมาณ 
 จ านวน 2,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564                   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 ด า เนิ นการออกแบบวัสดุ   อุปกรณ์   และสิ่ งของเกี่ ยวกับการประชาสั ม พันธ์   โฆษณ า                  

และเผยแพร่  เช่น  ป้ายไม้อัด  ป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  วีดิทัศน์  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน์  ฯลฯ 

8.2 ด าเนินการจัดท าโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น      
สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  ฯลฯ 

8.3 ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

8.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

9. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. จัดรายการ  “อบจ.พบประชาชน”  ทุกวันอังคาร  ระหว่างเวลา  ๑0.๑๐ – ๑1.00  น.  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  สวท.แม่ฮ่องสอน  และ  สวท.แม่สะเรียง 

 2. จัดรายการ  “อบจ.เพ่ือชุมชน”  ในวันจันทร์ – วันศุกร์  ระหว่างเวลา  ๑๖.๑๐ – ๑๖.๓๕  น.  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  อสมท.  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 3. จัดรายการ  “อบจ.สร้างสังคมอุดมสุข”  ในวันจันทร์ – วันศุกร์  ระหว่างเวลา  19.00 – 19.30  
น.  ออกอากาศทางต้นว่านเคเบิ้ลทีวี 

 4. จัดท าวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  “แม่ร่องสอน”  ปีที่  16 

 5. ถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา  อบจ. มส.                                                     /6. กิจกรรม... 
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 6. กิจกรรมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์องค์กร 
 7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจงานขององค์กร 

 8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามหนังสือสั่งการฯ 

 9. กิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 10. กิจกรรมจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์องค์กร 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการประชาสัมพันธ์โฆษณาและเผยแพร่ 
10.2 ได้สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น ป้ายไวนิล  สปอต

วิทยุ  เป็นต้น 
10.3 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.1.2 มีการเผยแพร่... 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน      
การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ กฎ  ข้อบังคับ  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบและ
ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะ         
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้   ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประช าชน จะต้องบริหารงาน            
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์       
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่อ่องสอนให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกโครงการ  
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. ด าเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  

 
/4.รายงาน... 
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 4. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการ
พัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง                        
 5. เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบ                  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3  ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครบทุกโครงการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะ           
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประ โยชน์สูงสุด             
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 ดังนั้น  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้   มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสสารทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    
การจัดหาพัสดุ กาจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว้ 
 2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์           
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด 
 2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. ประชุมคณะท างาน                                                             /2.1 ก าหนดแนวทาง... 
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  2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อสาธารณชน 
     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 
     - การจัดซื้อจัดจ้าง/การค านวณราคากลาง 
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       - แผนการด าเนินงาน 
     - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - รายงานกรประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
     - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์           
ต่อประชาชน 
 3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้
ผู้บริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดฯ 
 

 
/10.ตัวชีว้ัด... 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ        
การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน                                                                        
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
 3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.1.3 มีการปิดประกาศ... 
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3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะ           
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด               
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม          
หลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้    มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสสารทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    
การจัดหาพัสดุ กาจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว้ 
 2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์           
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด 
 2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
 
 

 
/6.วิธีด าเนินการ... 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. ประชุมคณะท างาน                                                                    
  2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อสาธารณชน 
     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 
     - การจัดซื้อจัดจ้าง/การค านวณราคากลาง 
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       - แผนการด าเนินงาน 
     - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - รายงานกรประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
     - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้
ผู้บริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

/9.ผู้รับผิดชอบ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ        
การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน                                                                        
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
 3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติ ให้ รัฐต้องจัดการ                
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มี  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆของหน่วยงาน 
 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  เพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. คณะท างานฯก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม 
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ 

/5. จัดให้มี... 
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 5. จัดให้มีระบบให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  หรือระบบ           
Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มาขอรับบริการ  รวมทั้ งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผล           
เสนอผู้บริหาร  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง      
และเป็นปัจจุบัน 
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 3  ช่องทาง 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า  3  สื่อ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
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9. ชื่อโครงการ 
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

10. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ์  เป็นวิธีการขององค์กรที่มีแบบแผนและการกระท าที่ต่อเนื่องในอันที่      
จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน   เพ่ือให้องค์กรและกลุ่มประชาชนที่ เกี่ยวข้อง           
มีความรู้  ความเข้าใจ  และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน  อันจะเป็นประโยชน์ให้องค์กรนั้นๆ  
ด าเนิ น งานไปได้ผลดีสมความมุ่ งหมาย  โดยมีประชามติ เป็ นแนวบรรทั ดฐานส าคัญ ด้วย  ฉะนั้ น                   
การประชาสัมพันธ์มีความหมายใน  3  แนวทางด้วยกัน  คือ  1)การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ            
2)การชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม   ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีด าเนินงานขององค์กร            
3)การประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย  และวิธีการด าเนินงาน         
ขององค์กร 
  สื่อประชาสัมพันธ์  เป็นวิถีทางในการน าข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ  
ปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย  อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
ของโลก  อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ  ได้เป็น  5  ประเภท  
คือ  สื่อบุคคล  สื่อมวลชน  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่อกิจกรรม 

จากความส าคัญของการประชาสัมพันธ์  และแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์
ข้างต้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  จึงมีอ านาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะต่างๆ  ให้แก่ประชาชน  ฉะนั้น      
ในการที่จะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  และได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนก่อให้เกิดการท างานแบบบูรณาการ  จึงจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็น  นโยบาย  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  นั่นเอง 

  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์องค์กร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  สามารถ
เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ  สามารถชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และ
วิธีด าเนินงานขององค์กร  และสามารถประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย  
และวิธีการด าเนินงานขององค์กร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ขึ้น 
 

11. วัตถุประสงค์ 
3.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.5 เ พ่ื อ จั ด ท า กิ จ ก ร ร ม ป ระ ช าสั ม พั น ธ์   โฆ ษ ณ า   แ ล ะ เผ ย แ พ ร่   ผ่ า น สื่ อ ต่ า งๆ   เช่ น                            

สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  ฯลฯ 
3.6 เพ่ือจัดท าวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งของเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  เช่น        

ป้ายไม้อัด  ป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  วีดิทัศน์  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน์  ฯลฯ 
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12. เป้าหมาย 
 4.1 เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนได้รับทราบ 

 4.2 ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดท าขึ้น 

13. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

14. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2562 

15. งบประมาณ 
 จ านวน 2,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

16. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 ด า เนิ นการออกแบบวัสดุ   อุปกรณ์   และสิ่ งของเกี่ ยวกับการประชาสั ม พันธ์   โฆษณ า                  

และเผยแพร่  เช่น  ป้ายไม้อัด  ป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  วีดิทัศน์  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน์  ฯลฯ 

8.2 ด าเนินการจัดท าโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น      
สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  ฯลฯ 

8.3 ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

8.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

9. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. จัดรายการ  “อบจ.พบประชาชน”  ทุกวันอังคาร  ระหว่างเวลา  ๑0.๑๐ – ๑1.00  น.  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  สวท.แม่ฮ่องสอน  และ  สวท.แม่สะเรียง 

 2. จัดรายการ  “อบจ.เพ่ือชุมชน”  ในวันจันทร์ – วันศุกร์  ระหว่างเวลา  ๑๖.๑๐ – ๑๖.๓๕  น.  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  อสมท.  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 3. จัดรายการ  “อบจ.สร้างสังคมอุดมสุข”  ในวันจันทร์ – วันศุกร์  ระหว่างเวลา  19.00 – 19.30  
น.  ออกอากาศทางต้นว่านเคเบิ้ลทีวี 

 4. จัดท าวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  “แม่ร่องสอน”  ปีที่  16 

 5. ถ่ายทอดเสียงการประชุมสภา  อบจ. มส.                                                     /6. กิจกรรม... 
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 6. กิจกรรมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์องค์กร 
 7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจงานขององค์กร 

 8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามหนังสือสั่งการฯ 

 9. กิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 10. กิจกรรมจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์องค์กร 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.4 กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการประชาสัมพันธ์โฆษณาและเผยแพร่ 
10.5 ได้สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น ป้ายไวนิล  สปอต

วิทยุ  เป็นต้น 
10.6 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และสมบูรณ์ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะ           
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประ โยชน์สูงสุด              
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม         
หลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสสารทีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    
การจัดหาพัสดุ กาจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ที่ก าหนดไว้ 
 2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์           
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด 
 2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                                             /2.ประชุม... 
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 2. ประชุมคณะท างาน                                                                    
  2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อสาธารณชน 
     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 
     - การจัดซื้อจัดจ้าง/การค านวณราคากลาง 
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น 

   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       - แผนการด าเนินงาน 
     - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - รายงานกรประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
     - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้
ผู้บริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดฯ 
 

 
/10.ตัวชีว้ัด... 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ       
การจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน                                                                 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
 3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.2.1 มีกระบวนการ... 
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีการกระทบต่อความเป็นอยู่            
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. โครงการ... 
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1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่ในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแประชาชน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจ า เป็นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล แก้ไขปัญหาและตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเริ่มจากการวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจนเกิดจากความต้องการของประชาชน มีการน าเสนอข้อคิดเห็นจากประชาคมท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชน  และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้
การวิเคราะห์สภาพปัญหา ตรงตามจุดมุ่งหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด  ใช้เป็นกรอบการท างานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                 
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง        
กับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ 
แผนพัฒนา ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง
จังหวัด ทั้งหมด 7 อ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภอก็มีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ
ลั กษณ ะป ระชากรที่ มี ห ล ากห ลายชน เผ า เพ่ื อ ให้ เกิ ด การ พั ฒ นาที่ ต รงกั บ ปัญ ห าความต้ อ งการ                        
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่   จึงต้องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม            
ในการเสนอปัญหาความต้องการ เพ่ือรวบรวมจัดท า เป็นโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป  

3.วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้          

2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนา ร่วมตัดสินใจ         
ในกิจการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                                            

/3. เพื่อให้... 
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        3.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับข้อมูลปัญหาความต้องการและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน   
   

  4.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  

 5.เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองของตนเอง และการมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 4.เป้าหมายการด าเนินงาน  

   การจัด เวทีประชาคมระดับอ า เภอ จ านวน ๗ อ าเภอ โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย 3,000                  
คน(ตามสัดส่วนระดับอ าเภอ/จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนฯ)  ประกอบด้วย   
    ๑ )ก านั น /ผู้ ให ญ่ บ้ าน / ผู้ น า ชุ ม ช น  จ า น วน   438 ห มู่ บ้ า น /ชุ ม ช น  ๆ  ล ะ  5 ค น                    
รวม 2,628 คน   
   ๒) ผู้บริหาร , ประธานสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ๆ ละ 4 
คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จ านวน  24  คน  
  4) หน่วยงานราชการ ,  รัฐวิสาหกิจ ,  องค์กรธุรกิจ  จ านวน  15 แห่ง ทุกอ าเภอ รวม            
90 คน   

  5) ตัวแทนกลุ่มต่างๆ , องค์กรชุมชน,  สื่อมวลชน   
  6) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
      

5.ระยะเวลาด าเนินการ         

  ภายในปีงบประมาณ  2562  
 

6.งบประมาณด าเนินการ    
จ านวน 2 ,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 -2564       

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7.สถานที่ในการด าเนนิการ    

  ด าเนินการทั้ง 7 อ าเภอ   ประกอบด้วย อ าเภอเมือง   อ าเภอขุนยวม   อ าเภอปางมะผ้า   
อ าเภอปาย  อ าเภอแม่สะเรียง   อ าเภอสบเมย  และอ าเภอแม่ลาน้อย  
 

8.วิธีการด าเนินงาน  

- รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 

/สรุปเป็นข้อมูล... 
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- สรุปเป็นข้อมูลปัญหาความต้องการเบื้องต้นระดับต าบลเพ่ือน าเข้าเวทีประชาคมระดับอ าเภอ
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือสรุปประเด็น  การแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันแบบบูรณาการ  

- ด าเนินการจัดเวทปี ระชาคม ระดับอ าเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อ าเภอ   
 กิจกรรมอบรม  

- การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจ บทบาทอ านาจหน้าที่ของ อปท. เพ่ือให้ประชาชน 

เข้าใจภารกิจและอ านาจหน้าที่ ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความต้องการในพ้ืนที่  

- การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “ 1 ทศวรรษของการพัฒนา ร้อยปัญหา ล้านหนทางแก้ไข 
ก้าวเดินทางไกลสู่ 1 ศตวรรษ   ของหน้าที่ที่ดีกว่าเดิม ”  

  กิจกรรมการจัดงาน  

- จัดนิทรรศการรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีที่ผ่านมา  

- จัดกิจกรรม “ ร้อยฟันเฟือง ก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน ”   
 

9.ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  1. รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2. สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการเบื้องต้นระดับต าบล 

  3. ด าเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอ าเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อ าเภอ 

  4. สรุปปัญหา/ความต้องการ จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างแผนสี่ปี 

  6.ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแผนพัฒนาฯ ที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง    

  2.ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาและความต้องการท าให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการที่ตรงจุดทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการท างานร่วมกันในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน 
 

 

/1.ชื่อโครงการ... 
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๑.   ชื่อโครงการ    

  “ อบจ. พบประชาชน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

๒.   หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ได้ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติ  ตัวคน 
สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้น การให้ความรู้เพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นในทุกด้านจึงเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล        หรือเทศบาล รวมถึงหน่วยงาน
ปกครองท้องที ่
  จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบสังคมเมืองและสังคมชนบทที่อยู่ห่างไกลความ
เจริญ ยังมีความเหลื่อมล้ าในเรื่องต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข   ด้านการรับรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ซึ่งเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นชนบททั้งสิ้น      

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นจังหวัดที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนมากเป็นภูเขาและป่าไม้       
ประชาชากร  ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ในชนบท ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมยากล าบาก         
บางแห่งไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ประชาชนยังขาดโอกาสด้านต่าง ๆ  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ       
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และหน่วยงานของรัฐที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะพัฒนาส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับโอกาสที่ทัดเทียมกับคนในสังคมเมือง               
โดยยึดหลักการท างานตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ "เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา" โดย
ในทุกๆปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือออกไปพบปะพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่
ห่างไกล เพ่ือไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในจังหวัด เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันที่
จะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต าบลต่างๆ  ในจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามมาตรา ๑๗ (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี นอกจากนั้นยังมี
หน้าที่ในการประสานแผนงานโครงการและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือร่วมกันส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้แก่พ่ีน้องประชาชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสลด
ความเลื่อมล้ าทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนชนบท ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการ อบจ.
พบประชาชน เพ่ือให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น     ด้านการเกษตร การลดใช้สารเคมีในการเกษตร การท าปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยอินทรีย์จากพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช้  การปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพ  การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

 /บทบาท... 
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บทบาทอ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานท้องที่
เข้าใจกระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
ต่างๆ  รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของคนในหมู่บ้าน ต าบลที่
จะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือพัฒนา เพ่ิมโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่น         
ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง                                                                                  

     3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของ อปท. ในระดับต าบล ระดับจังหวัด และเข้าใจกระบวนการท างานร่วมกันของท้องถิ่นและ
ท้องที ่

     3.3 เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ และเชื่อมสัมพันธ์ ไมตรี มีความรักสามัคคี 
สมานฉันท์ในท้องถิ่น       

     3.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
และหน่วยงาน ภาครัฐอื่นๆ             

4.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชน    จ านวน ๕00 คน 

   เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น ด้านการอบรมสอนอาชีพ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อปท . ในระดับต าบล ระดับจังหวัดมากยิ่งขึ้น ประชาชนในระดับต าบลเกิด
ความใกล้ชิด กับ อบจ. ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ อบจ. 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ 

 5.๒ ประสานการขอใช้พื้นที่เพ่ือจัดกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมให้ความรู้ 

 5.๓ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จัดโครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง
ประสานผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน   

 5.๔ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือร่วมให้ความรู้ และจัดนิทรรศการเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

/5.5 ประชาสัมพันธ์...    
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 ๕.๕  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และมีหนังสือถึงผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือแจ้ง
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
  5.๖ ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

       5.๖.1 จัดแบ่งจุดอบรมให้ความรู้ โดยมีวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น 

 การให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้ค าแนะน าในการปลูกพืช การดูแลที่ดินทางการ
เกษตร การท าปุ๋ยอินทรีย์ การท าน้ าหมักชีวภาพ  

 การให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์  ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เวชภัณฑ์ การใช้น้ ายาฆ่า
เชื้อโรคเพ่ือป้องกันการเกิดโรค   

 การให้ความรู้ด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ การท าน้ ายาล้างจาน ยาสระผม สบู่ 
ฯลฯ    

 การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันโรคต่างๆ  
 

 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยแมลง การใช้สารเคมีในการป้องกันแมลง    
 การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง และการสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนน

อิเล็กทรอนิกส์ 
 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายชาวบ้าน กฎหมาย

เกี่ยวกับที่ท ากิน กฎหมายครอบครัว กฎหมายคนต่างด้าว 
 ก าร ให้ ค ว าม รู้ ด้ า น สิ ท ธิ ก า รคุ้ ม ค รอ งผ ล ป ระ โย ช น์ ส าห รั บ ค น พิ ก าร                    

การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ และผู้สูงอายุ    

                    5.๖.2 จัดกลุ่มผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ด้านต่างๆ ในแต่ละจุด ๆ ละ 30 นาที 

   5.๖.3 จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน    

   ๕.๖.๔ จัดเตรียมอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้อง  

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 6.1 ขอความเห็นชอบด าเนินการตามโครงการ 

 6.2 ด าเนินการด้านการจัดหาพัสดุ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ/ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 

 6.4 เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 6.5 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

/7. ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2562 

8. สถานที่ด าเนินการ 

  ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

9. งบประมาณ 

จ านวน 1,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 -2564         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 ประชาชนได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เช่นด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 11.2 ประชาชน รับรู้ เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อปท. ในระดับต าบล ระดับจังหวัดมากยิ่งขึ้น  

 11.3 ประชาชนในระดับต าบลเกิดความใกล้ชิด กับ อบจ. ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด รู้สึกถึงความเป็นเจ้า        
ของ อบจ. 

 11.4 เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานภาครัฐ       
ในการบูรณาการ การท างานร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 
/โครงการ... 
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1.โครงการ 
 จัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

2.หลักการและเหตุผล 
 2.1 การด าเนินงานของเครือข่าย 

 ด้วยเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542          
มีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกอ าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการรวมตัวของกลุ่ม / เครือข่ายย่อย
ต่างๆ ในลักษณะการเชื่อมเป็นเครือข่ายลุ่มน้ าย่อย การรวมตัวกันบนฐานของวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น เครือข่าย
ปาเกอญอ กะเหรี่ยงแดง เครือข่ายม้ง การรวมตัวกันในลักษณะลุ่ มน้ าเป็นต้น และรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ต าบล โดยปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายย่อย 20 เครือข่าย รวมประมาณ 272 ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน       
ได้มีการด าเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดิน น้ า ป่า และสิ่งแวดล้อม          
มีกิจกรรมที่ส าคัญคือ การเพ่ิมศักยภาพแกนน า/ สมาชิกเครือข่ายในทุกระดับ  การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ และสัตว์ป่า เช่น การบวชป่า การก าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า การท าฝายชะลอน้ า การจัดการไฟป่าโดย
ชุมชนและมีการจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือการแก้ ไขปัญหาที่ ดินท ากิน  ที่ อยู่ อาศัย/ พ้ืนที่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการรังวัดส ารวจข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีกฎระเบียบชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายฯในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในการควบคุมและบังคับ
ใช้กฎระเบียบให้เกิดประสิทธิภาพ การด าเนินงานของเครือข่าย   มีการติดตาม และประเมินสถานการณ์เป็น
ระยะๆ โดยผ่านเวทีประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายฯ     และน าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่น ามา
แลกเปลี่ยนกันในระดับจังหวัด เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการก าหนด
แนวทางในการผลักดันนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า และ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันในระดับจังหวัด และระดับภาค 

 2.2 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ

คุ้มครองอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ดิน น้ า ป่าโดยองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลท าให้เกิด  

1 . เกิ ดฐานข้อมู ล ในระบบสารสน เทศภู มิ ศาสตร์  (GIS) เพ่ื อการจั ดการที่ ดิ น  ที่ อยู่ อาศั ย                  
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎระเบียบชุมชนและคณะกรรมการควบคุม 
2. เกิดความร่วมมือในการท างานของเครือข่ายในระดับจังหวัด และเครือข่ายลุ่มน้ าย่อยในพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
3. เกิดพ้ืนที่รูปธรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน น้ า ป่า และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นทุกปี          
(การบวชป่า / การสืบขาตาน้ า) 
4 .เกิดการก าหนดกฎระเบียบของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในชุมชน              

(ผลจากการบวชป่า / สืบชาตาน้ า) 
5. เกิดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เช่น บวชป่า สืบชาตาน้ า      
ฝายชะลอความชุ่มชื้น 
6. เกิดผู้น าในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 

/7. เกิดการ... 
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7. เกิดการผลักดันและติดตามนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม (ระดับต่างๆ) เช่น    
การผลักดันแผนงานของเครือข่ายย่อยบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
การผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนให้รัฐบาลน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดิน เป็นต้น 
8. เกิดความร่วมมือการจัดการที่ดิน  ที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานรัฐ  ท้องถิ่น        
และองค์กรชุมชน 
9. เกิดการประสานข้อมูลการจัดการดิน น้ า ป่า ทั้งในระดับจังหวัด  ภาค  และระดับชาติ  โดยการส่ง
ตั วแทน เข้าร่ วมประชุมกับ เครือข่ ายที่ ท างานด้ าน เดี ยวกั น  และร่วมประชุมในระดับชาติ                  
เพ่ือเตรียมชุมชนในการตั้งรับนโยบายดิน น้ า ป่า  ที่จะเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน 

 1.3 แนวทางการด าเนินงาน ปี 2562 และปีต่อไป 
 การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน         
มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานของเครือข่ายในระดับพ้ืนที่และในระดับจังหวัด ในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากร ดิน น้ า ป่าโดยผ่านกิจกรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพแกนน า กรรมการเครือข่าย           
การบวชป่า   สืบชาตาน้ า การจัดการปัญหาไฟป่าเป็นต้น  การแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินท ากินที่อยู่อาศัย และ
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในแนวทางโฉนดชุมชนต้องมีขั้นตอนการจัดท าข้อมูลชุมชน ข้อมูล
แผนที่ที่ดินท ากิน กฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  การมีเวทีแลกเปลี่ยนของ
คณะกรรมการเครือข่ายในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน ติดตามการด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด การติดตาม ผลักดันนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากร ดิน น้ า ป่า และสิ่งแวดล้อม  การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ าจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระยะต่อไป  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงานดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการตั้งรับ
นโยบายใหม่ๆของรัฐที่ถูกก าหนดมาเพ่ือขอคืนพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่เดิม  โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น  โครงการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ป่า,  โครงการจัดการมลพิษ – หมอกควัน 
สภาองค์กรชุมชน และองค์กรสาธารณอ่ืนๆ ที่มีการด าเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชุมชน 
องค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  สมาคมฟ้ืนฟูและพัฒนาลุ่มน้ าสาละวิน จึงได้จัดท าโครงการจัดการ
ทรัพยากร ดิน น้ าป่า โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ   2562 เพ่ือเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1 เพ่ือผลักดันแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่แผนงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
2.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของแกนน าเครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด   เครือข่ายองค์กร  

ชุมชนในระดับพ้ืนที่   และแกนน าในระดับชุมชนให้สามารถน าเสนอประสบการณ์ บทเรียนที่ได้ จาก
การด าเนินกิจกรรมต่อชุมชนอ่ืนได้ และสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนได้ในโอกาสต่อไป 
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3.เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย และยกระดับเป็นพ้ืนที่รูปธรรม / แหล่งศึกษาดูงาน 
4.เพ่ือประสานความร่วมมือ  และเชื่อมร้อยโครงการต่างๆ ที่ด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดสู่การสร้างพลังเพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น                                        

5.เพ่ือผลักดันให้เกิดการยกสถานะจากเครือข่ายลุ่มน้ า/ต าบลให้เป็นสภาองค์กรชุมชนต าบล 
 

4. เป้าหมายของโครงการ 
 1.เครือข่ายในระดับพื้นท่ีสามารถยกสถานะขึ้นเป็นสภาองค์กรชุมชนต าบล 
 2.แกนน าชุมชนหลักของเครือข่ายในระดับพ้ืนที่สามารถเป็นวิทยากรเพ่ือน าเสนอประสบการณ์        
และบทเรียนต่อสาธารณชนได้ 
 3.มีพ้ืนที่ที่ยกระดับเป็นพ้ืนที่รูปธรรมในการจัดการดิน น้ า ป่า เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
 4.เกิดภาคีความร่วมมือที่ด าเนินงานด้านทรัพยากรดิน น้ า ป่า เพ่ิมข้ึน 
 5.เกิดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 การด าเนินกิจกรรมโครงการฯ 

- เมื่อได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ต้องมีการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการโครงการและ
กรรมการสมาคมฯ 
- การด าเนินกิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมต้องมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯเข้าไปดูแล อ านวยความ
สะดวก 
- จัดตั้งกรรมการติดตามและประเมินโครงการฯ / กรรมการโครงการต้องมีการประเมินทิศ
ทางการด าเนินงานว่าจะสามารถบรรลุตามแผนงาน แผนเงินและวัตถุประสงค์ได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 5.2 การบริหารการเงิน 
  - มีผู้ประสานงาน / เจ้าหน้าที่การเงินของสมาคมฯคอยควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน 

- การด าเนินกิจกรรม เจ้าหน้าที่ต้องก าหนดแผนงานไตรมาส และเขียนใบส ารองยืม
งบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมเป็นครั้งๆไป 
- หลังจากด าเนินกิจกรรมต้องมีเอกสารการเงินครบตามระเบียบของสมาคมฯ พร้อมรายงานผล
การด าเนินกิจกรรมทุกครั้ง (บันทึกผลพร้อมรูปภาพ) 
 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562  
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 6.1 สถานที่ประสานงานหลักโครงการ สมาคมฟ้ืนฟูและพัฒนาลุ่มน้ าสาละวิน เลขท่ี 66 หมู่ 11 ต าบล
ผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-684190 
 6.2 พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินกิจกรรม 

- เครือข่ายลุ่มน้ าจังหวัดและเครือข่ายย่อย 22 กลุ่มเครือข่าย ภายในพ้ืนที่ลุ่มน้ าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน                                                                                    /แกนน า... 
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- แกนน า เครือข่ ายองค์กรชุมชนลุ่ มน้ าจั งหวัดแม่ ฮ่องสอน และกลุ่ มที่ ท างานด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1 สมาคมฟ้ืนฟูและพัฒนาลุ่มน้ าสาละวิน (สพส.) 
 7.2 กรรมการเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. งบประมาณ   
 จ านวน  500,000 บาท (ประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน) 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ 
 9.1 เครือข่ายระดับพื้นท่ีสามารถผลักดันแผนสู่ อบต.น าร่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ป่า 

9.2 มีแกนน าหลักของเครือข่ายในระดับพ้ืนที่สามารถเป็นวิทยากรน าเสนอประสบการณ์และบทเรียน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 เกิดพ้ืนที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ป่า และสามารถเป็นแหล่งศึกษา         
ดูงานได ้

 9.4 มีภาคีความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ป่า เพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2.2 มีช่องทาง... 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดตั้ง  “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน -ร้องทุกข์        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน  อันเนื่องมาจากความไม่รู้กฎหมายและถูก เอารัดเอาเปรียบ
ในทางกฎหมาย  หน่วยงานดังกล่าวทั้ง 5 หน่วยงาน  จึงตกลงท าบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือ  เพ่ือจัดตั้งศูนย์
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ตนตามกฎหมายนั้นๆ 
 2. เพ่ือให้บริการช่วยเหลือ  แนะน า  และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร 
 3. เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หน่วยงานหรือสถาบันของรัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งต่อการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
 4. เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
 5. เพ่ือเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ร้องเรียน -ร้องทุกข์  โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรมีหน้าที่ตอบ         
ข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์  และด าเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนจากการร้องเรียน-ร้องทุกข ์
 6. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 7. เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับเรื่อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์                                                                                    /2.ประชุม...                                                                                              
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 2. ประชุมคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ 
 3. คณะท างานฯก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม  
  -ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ 
  -ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมภายใน  15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน  
15  วัน  ให้ชี้แจงให้ผู้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทราบ 
  -ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ท าการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าให้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-
ร้องทุกข์ทราบ   
 4. จัดท าคู่มือศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์       

5 . ประกาศและเผยแพร่หรือประชาสัม พันธ์ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนิ นการ                   
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน -ร้องทุกข์  ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย         
หน่วยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้ันตอนและ
กระบวนการดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

6. รายงานและสรุปผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์           
พร้อมปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ให้ผู้บริหารรทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  และรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข ์
 2. มีการประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  กระบวนการ  และช่องทางในการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนทราบ    
 3. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ที่เข้ามาขอรับบริการได้รับการให้        
ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
 4. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  มีความเชื่อมั่นในการเข้ามาขอรับบริการ
ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าทางกฎหมาย                                                                      /5.เจ้าหน้าที่... 
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 5. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน -
ร้องทุกข์  ด าเนินการเรื่องตามคู่มือ  โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่สอดคล้อง   กับระเบียบ       
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 6. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าของการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ
เรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์   ให้ประชาชนหรือผู้ ขอรับบริการทราบ รวมทั้ งช่องทางในการติดตามผล                 
ด้วยตนเอง 
 7. มีการก ากับติดตามการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์                
ให้บุคคลดังกล่าวทราบ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน      
ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2.3 มีรายงาน... 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบถึงการ           
รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดตั้ง  “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน -ร้องทุกข์        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน  อันเนื่องมาจากความไม่รู้กฎหมายและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในทางกฎหมาย  หน่วยงานดังกล่าวทั้ง 5 หน่วยงาน  จึงตกลงท าบันทึกข้อตกลง   ความร่วมมือ  เพื่อจัดตั้งศูนย์
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของ
ตนตามกฎหมายนั้นๆ 
 2. เพ่ือให้บริการช่วยเหลือ  แนะน า  และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร 
 3. เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หน่วยงานหรือสถาบันของรัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งต่อการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
 4. เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์        
ของประชาชน 
 5. เพ่ือเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ร้องเรียน -ร้องทุกข์  โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรมีหน้าที่          
ตอบข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์  และด าเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนจากการร้องเรียน-ร้องทุกข ์
 6. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 7. เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ1. แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับ
เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข ์                                                                                    

/2.ประชุม...                                                                                         
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 2. ประชุมคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ 
 3. คณะท างานฯก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม  
  -ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ 
  -ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมภายใน  15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน  
15  วัน  ให้ชี้แจงให้ผู้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทราบ 
  -ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ท าการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าให้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-
ร้องทุกข์ทราบ   
 4. จัดท าคู่มือศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์       

5 . ประกาศและเผยแพร่หรือประชาสัม พันธ์ขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนิ นการ                   
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน -ร้องทุกข์  ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย         
หน่วยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้ันตอนและ
กระบวนการดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

6. รายงานและสรุปผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์           
พร้อมปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ให้ผู้บริหารรทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  และรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข ์
 2. มีการประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  กระบวนการ  และช่องทางในการด าเนินการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนทราบ    
 3. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ที่เข้ามาขอรับบริการได้รับการให้        
ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
 4. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  มีความเชื่อมั่นในการเข้ามาขอรับบริการ
ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าทางกฎหมาย                                                                      /5.เจ้าหน้าที่... 
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 5. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน -
ร้องทุกข์  ด าเนินการเรื่องตามคู่มือ  โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่สอดคล้องกับระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 6. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าของการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ
เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการทราบ รวมทั้งช่องทางในการติดตามผลด้วยตนเอง 
 7. มีการก ากับติดตามการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์               
ให้บุคคลดังกล่าวทราบ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้
อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 ด าเนินการ... 
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3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.โครงการ... 
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1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่ในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานประชาชน  เพ่ือ
พัฒ น าคุณ ภ าพชี วิ ต  พั ฒ นาเศรษ ฐกิ จและสั งคมของท้ อ งถิ่ น  โดยการเปิ ด โอกาส ให้ ป ระชาชน                         
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล แก้ไขปัญหาและตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเริ่มจากการวางแผน
พัฒนา ท้องถิ่นที่มีความชัดเจนเกิดจากความต้องการของประชาชน มีการน า เสนอข้อคิดเห็นจากประชาคม
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน      ผู้น าชุมชน   และประชาชนใน
ท้องถิ่น เพื่อให้การวิเคราะห์สภาพปัญหา ตรงตามจุดมุ่งหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด  ใช้เป็นกรอบการท างานของ
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                 
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ 
แผนพัฒนา ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า           และให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง
จังหวัด ทั้งหมด 7 อ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภอก็มีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ
ลั กษ ณ ะป ระชากรที่ มี ห ล ากห ลายชน เผ า เพ่ื อ ให้ เกิ ดก าร พั ฒ นาที่ ต รงกั บ ปั ญ ห าความต้ อ งการ                        
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่   จึงต้องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม            
ในการเสนอปัญหาความต้องการ เพ่ือรวบรวมจัดท า เป็นโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป  
 

3.วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้       

 

/2.เพ่ือเปิดโอกาส... 
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  2 .เพ่ื อ เปิ ด โอกาส ให้ ป ระชาชน ได้ มี ส่ วน ร่ วม ในการร่ วมคิ ด  ร่ วมวางแผน พั ฒ น า                    
ร่วมตัดสินใจในกิจการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

  3.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับข้อมูลปัญหาความต้องการและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน   
   

  4.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  

 5.เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองของตนเอง และการมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 4.เป้าหมายการด าเนินงาน  

   การจัดเวทีประชาคมระดับอ าเภอ จ านวน ๗ อ าเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3,000                  
คน(ตามสัดส่วนระดับอ าเภอ/จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนฯ)  ประกอบด้วย   
    ๑ )ก านั น /ผู้ ให ญ่ บ้ าน / ผู้ น า ชุ ม ช น  จ า น วน   438 ห มู่ บ้ า น /ชุ ม ช น  ๆ  ล ะ  5 ค น                     
รวม 2,628 คน   
   ๒) ผู้บริหาร , ประธานสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ๆ ละ 4 
คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จ านวน  24  คน  
  4) หน่วยงานราชการ ,  รัฐวิสาหกิจ ,  องค์กรธุรกิจ  จ านวน  15 แห่ง ทุกอ าเภอ รวม            
90 คน   

  5) ตัวแทนกลุ่มต่างๆ , องค์กรชุมชน,  สื่อมวลชน   
  6) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง    

5.ระยะเวลาด าเนินการ         

  ภายในปีงบประมาณ  2562  

6.งบประมาณด าเนินการ    
จ านวน 2 ,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 -2564       

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7.สถานที่ในการด าเนนิการ    

   ด าเนินการทั้ง 7 อ าเภอ   ประกอบด้วย อ าเภอเมือง   อ าเภอขุนยวม   อ าเภอปางมะผ้า   
อ าเภอปาย  อ าเภอแม่สะเรียง   อ าเภอสบเมย  และอ าเภอแม่ลาน้อย  

/ด าเนินการ... 



-174- 
 

8.วิธีการด าเนินงาน  

- รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
- สรุปเป็นข้อมูลปัญหาความต้องการเบื้องต้นระดับต าบลเพ่ือน าเข้าเวทีประชาคมระดับอ าเภอ

ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือสรุปประเด็น   การแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันแบบบูรณาการ  

- ด าเนินการจัดเวทปี ระชาคม ระดับอ าเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อ าเภอ   
 

 กิจกรรมอบรม  

- การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจ บทบาทอ านาจหน้าที่ของ อปท. เพ่ือให้ประชาชน 

เข้าใจภารกิจและอ านาจหน้าที่ ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความต้องการในพ้ืนที่  

- การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “ 1 ทศวรรษของการพัฒนา ร้อยปัญหา ล้านหนทางแก้ไข 
ก้าวเดินทางไกลสู่ 1 ศตวรรษ   ของหน้าที่ที่ดีกว่าเดิม ”  

  กิจกรรมการจัดงาน  

- จัดนิทรรศการรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีที่ผ่านมา  

- จัดกิจกรรม “ ร้อยฟันเฟือง ก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน ”   
 

9.ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  1. รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2. สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการเบื้องต้นระดับต าบล 

  3. ด าเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอ าเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อ าเภอ 

  4. สรุปปัญหา/ความต้องการ จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างแผนสี่ปี 

  6.ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแผนพัฒนาฯ ที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง    

  2.ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาและความต้องการท าให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการที่ตรงจุดทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการท างานร่วมกันในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน 
 

 
/3.3.2 ด าเนินการ... 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2558  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ทุกแห่งต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  
ส่งเสริม พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                
มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ด าเนินการให้มี  “มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”   
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและร่วมกันแก้ไข  
ปรับปรุง  พัฒนา โครงการตามแผน 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
 3.เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
  -ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  -ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

/รายงาน... 
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  -รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
 4. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 6. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ  และรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  
ส่งเสริม พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป  
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองแผนฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการแต่งตั้งภาคประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
 2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  
 
 
 
 
 
    

/4.1.1 มีการจัดท า... 
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4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายใน    มาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดกระบวนการก ากับดู แลที่ดี  และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกัน            
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด          
ต่อองค์กร 
 3. เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันกาทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

/6. วิธีการ... 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ       
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราช           
การก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
3. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
5. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ                              /4.1.2 มีการจัดท า... 
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4.1.2  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่ วยงานให้ อยู่ ในระดับที่ ยอมรับ ได้  ซึ่ งจะท าให้ ปฏิบั ติ งานและการจัดการของหน่ วยงานบ รรลุ                   
ตามวัตถุป ระสงค์  ในอดี ตที่ ผ่ านมาการบริห ารงานของหน่ วยงานภาครัฐ ได้มี การควบคุมภายใน                    
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนั งสือตอบข้อหารือต่ างๆ โด ยส่ วน ใหญ่ จะเน้ น ไปที่ การควบคุมด้ านการเงินและบัญ ชี                   
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการควบคุม     
ด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนถึงผลการด าเนินงาน           
ในภาพรวมของการด าเนินงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน      
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ เพี ยงใด  การที่ ระบบการควบคุมภายในของรัฐยั งไม่ ครอบ คลุมทุ กระบบงาน                     
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ         
ส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่ เหมาะสม การมอบหมาย            
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ ยงการควบคุมภายใน                   
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดมาตรการติดตามประเมินผลการควบคุม            
ภายในขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร          
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยง             
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ          
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 6. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้ สาธารณ ชนได้ทราบ  ณ  ที่ ท าการ และเว็บ ไซต์                 
ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน         
ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 

2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน         
การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

/3. ระดับ... 
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3. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน        
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

4. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/4.2.1 ส่งเสริม... 
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4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  
แต่งตั้ง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทุกมิติตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร        

ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่โดยส าคัญประการหนึ่งคือ  จัดท าการบริการสาธารณะให้ประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  และให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น โดยให้
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจร่วมและตรวจสอบ  ดังนั้น  เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่นครอบคลุมไปในทุกมิติ  จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทุกมิติตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือประเมินการปฏิบัติงานของต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ส าคัญๆ  อันได้แก่  
ต าแหน่งปลัดฯ รองปลัดฯ ผู้อ านวยการกอง  โดยจะน าความคิดเห็นหรือการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา  
ปรับปรุง  การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว   และองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น  ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นต่อการปฏิบัติงาน   
ของต าแหน่งที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. เพ่ือน าความคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนา  ปรับปรุง  การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว         
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  การบริหารงานของข้าราชการ
ต าแหน่งที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดรูปแบบการประเมินการปฏิบัติ งานของปลัดฯ  รองปลัดฯ            
ผู้อ านวยการกอง 
 2. คณะกรรมการฯท าการก าหนดรูปแบบในการการประเมิน 

/3. ด าเนินการ... 
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 3. ด าเนินการประเมิน(ประชาชนในท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นและท าการประเมิน) 
 4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นและผลการประเมินให้ประชาชนทราบ 
 5. น าความคิดเห็นและผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงให้งานหรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิมากข้ึน                                                                           
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบุคคล ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นต่อการปฏิบัติงานของต าแหน่ง
ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  การบริหารงานของข้าราชการต าแหน่ง     
ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มี  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆของหน่วยงาน 
 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพื่อให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  เพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. คณะท างานฯก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม 
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ 

 
/6. จัดให้มี... 



-189- 
 
 5. จัดให้มีระบบให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  หรือระบบ           
Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มาขอรับบริการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง      
และเป็นปัจจุบัน 
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 3  ช่องทาง 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า  3  สื่อ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2.2 ส่งเสริม... 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ-จ่ายเงิน  
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารการเงินการคลังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องครบถ้วยจึงสามารถด าเนินการจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ  จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย  เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจะต้อง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มี “กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเกิดการใช้งบประมาณที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้

 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ  เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  -ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ         /2. แต่งตั้ง... 
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 2. แต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 3. แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ ์
 4. เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 5. สรุปผลการรับ -จ่ ายเงินขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแม่ ฮ่องสอนให้ประชาชนทราบ                
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วิทยุชุมชน เป็นต้น 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การรับ -จ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินโครงการ(การรับ-จ่ายเงิน) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1. โครงการ... 
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1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่ในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแประชาชน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน  ในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล แก้ไขปัญหาและตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเริ่มจากการวางแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจนเกิดจากความต้องการของประชาชน มีการน าเสนอข้อคิดเห็นจากประชาคมท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน  ผู้น าชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้
การวิเคราะห์สภาพปัญหา ตรงตามจุดมุ่งหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นกรอบการท างานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนา ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่ จัดท าขึ้นส าหรับปี งบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่ องและเป็นแผนก้าวหน้ า                 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง
จังหวัด ทั้งหมด 7 อ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภอก็มีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ
ลั กษ ณ ะป ระชากรที่ มี ห ล ากห ลายชน เผ า เพ่ื อ ให้ เกิ ดก าร พั ฒ นาที่ ต รงกั บ ปั ญ ห าความต้ อ งการ                        
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่   จึงต้องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม            
ในการเสนอปัญหาความต้องการ เพ่ือรวบรวมจัดท า เป็นโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป 
  

3.วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนเป็นไปตามขั้นตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้          
2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนา ร่วมตัดสินใจ         

ในกิจการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                                                  
 
 

/3. เพื่อให้... 
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        3.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับข้อมู ลปัญหาความต้องการและ          
แนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน      

  4.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  

 5.เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองของตนเอง และการมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 4.เป้าหมายการด าเนินงาน  

   การจัด เวทีประชาคมระดับอ า เภอ จ านวน ๗ อ าเภอ โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย 3,000                  
คน(ตามสัดส่วนระดับอ าเภอ/จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนฯ)  ประกอบด้วย   
    ๑ )ก านั น /ผู้ ให ญ่ บ้ าน / ผู้ น า ชุ ม ช น  จ า น วน   438 ห มู่ บ้ า น /ชุ ม ช น  ๆ  ล ะ  5 ค น                    
รวม 2,628 คน   
   ๒) ผู้บริหาร , ประธานสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ๆ ละ 4 
คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จ านวน  24  คน  
  4) หน่วยงานราชการ ,  รัฐวิสาหกิจ ,  องค์กรธุรกิจ  จ านวน  15 แห่ง ทุกอ าเภอ รวม           
90 คน   

  5) ตัวแทนกลุ่มต่างๆ , องค์กรชุมชน,  สื่อมวลชน   
  6) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
      

5.ระยะเวลาด าเนินการ         

  ภายในปีงบประมาณ  2562  
 

6.งบประมาณด าเนินการ    
จ านวน 2 ,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  2561 -2564       

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7.สถานที่ในการด าเนนิการ    

  ด าเนินการทั้ง 7 อ าเภอ   ประกอบด้วย อ าเภอเมือง   อ าเภอขุนยวม   อ าเภอปางมะผ้า   
อ าเภอปาย  อ าเภอแม่สะเรียง  อ าเภอสบเมย  และอ าเภอแม่ลาน้อย  
 

8.วิธีการด าเนินงาน  

- รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
/ด าเนินการ... 
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- สรุปเป็นข้อมูลปัญหาความต้องการเบื้องต้นระดับต าบลเพ่ือน าเข้าเวทีประชาคมระดับอ าเภอ
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือสรุปประเด็น  การแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันแบบบูรณาการ  

- ด าเนินการจัดเวทปี ระชาคม ระดับอ าเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อ าเภอ   
 

 กิจกรรมอบรม  

- การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจ บทบาทอ านาจหน้าที่ของ อปท. เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจภารกิจและอ านาจหน้าที่ ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความต้องการในพ้ืนที่  

- การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “ 1 ทศวรรษของการพัฒนา ร้อยปัญหา ล้านหนทางแก้ไข 
ก้าวเดินทางไกลสู่ 1 ศตวรรษ   ของหน้าที่ที่ดีกว่าเดิม ”  

  กิจกรรมการจัดงาน  

- จัดนิทรรศการรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีที่ผ่านมา  

- จัดกิจกรรม “ ร้อยฟันเฟือง ก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน ”   
 

9.ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  1. รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2. สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการเบื้องต้นระดับต าบล 

  3. ด าเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอ าเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อ าเภอ 

  4. สรุปปัญหา/ความต้องการ จัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาร่างแผนสี่ปี 

  6.ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแผนพัฒนาฯ ที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง    

  2.ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาและความต้องการท าให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการที่ตรงจุดทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการท างานร่วมกันในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน 
 

 

/โครงการ... 
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1.โครงการ 
  โครงการบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   

  ในโลกยุคดิจิตอล หนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถเพ่ิมศักยภาพการท างานให้กับทุกองค์กร             
ได้อย่างมาก  โดยเฉพาะกับองค์กรภาครัฐ ก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information                     
System : GIS) เป็นเครื่องมือ ที่มีบทบาทส าคัญในการวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สนับสนุนการตัดสินใจและ
วิเคราะห์ปัญหาในเชิงพ้ืนที่ สามารถน าเข้า ปรับปรุง แก้ ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ในการบริหารงาน  GISสามารถน ามาใช้เป็นระบบหลักในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนถ่ายโอน หรือโครงการต่างๆที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการ สามารถแสดงผลทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิงบรรยายได้ในเวลาเดียวกัน ท าให้ง่ายต่อ
การตรวจสอบและติดตาม GISยังมีประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะในงานวิเคราะห์หาพ้ืนที่ศักยภาพที่
ต้องใช้ข้อมูลที่ซับซ้อน  จากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน  เช่นการวิเคราะห์พ้ืนที่เกษตรกรรมที่น าข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศ  ดิน น้ า สภาพอากาศ ประชากร และระบบสาธารณูปโภค  มาท าการวิเคราะห์ว่าแต่ละ
พ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทางด้านใด  หรือการน าGIS ไปประยุกต์ใช้หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง
โครงการทั้งระดับเล็กไปจนถึงระดับนาๆชาติ การแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน จัดเก็บข้อมูลรายแปลงของเกษตรกรใน
รูปแบบGIS ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามเชิงพ้ืนที่ GISสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
ป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือช่วยในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยอาศัยข้อมูลแผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ เช่น 1:1,000 ซึ่งสามารถมองเห็นขอบเขตของอาคาร 
เพ่ือใช้ในการน าเข้าข้อมูลการช าระภาษีอากร   ซึ่งสามารถท าการติดตาม ตรวจสอบผลการจัดเก็บภาษี              
ได้โดยสะดวก เป็นต้น 
  ดังนั้น เพ่ือน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ                    
ใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อมูลส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น   เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางรับผิดชอบในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ข้อมูลส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ใช้เป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปในอนาคต    
  เป้าหมายการด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS)  ต่อไปในอนาคต                
คือ การใช้ระบบ GIS มาใช้ในการท างานของหน่วยงานภายใน โดยให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการท างานในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเผยแพร่ข้อมูลใน
รูปแบบ Web Map Application หรือแผนที่ออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานได้ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนงานในการน าข้อมูลจากระบบ GIS มา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชน และท าการขยายฐานข้อมูลระบบ     .                                                                                                              

/การจัดเก็บ... 
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การจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด  รวมถึงประยุกต์ใช้กับงานด้าน
ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2. เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับประชาชน 
3. เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่ประชาชน หน่วยงานต่างๆ 
4. เพ่ือติดตามสถานการณ์สาธารณะภัยต่างๆ อาทิ น้ าท่วม ดินโคลนถล่ม พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

ฯลฯ แล้วแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

4. เป้าหมาย 
1.  การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

ให้สามารถรองรับฐานข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอก  
2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน  

 3. ประชาชน หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.ส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2.ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ    
      จ านวน  500,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

9. วิธีการด าเนินงาน 
 1.  จัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ฐานข้อมูลGIS) 
 2.  จัดท าฐานข้อมูลหน่วยงานอื่นๆในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฐานข้อมูลGIS) 
 3.  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้บริการ  ณ ศูนย์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  และให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 4.  จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินของประชาชน                                                                          /5.ออกติดตาม...  
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 5.  ออกติดตามเพ่ือขยายฐานข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ต าบลต่างๆ  
 6. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะท างาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบออนไลน์ 

8. จัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
9. การประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านต่างๆ 
10. ประสานงานกับ GISTDSA 
11. สนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 12. สนับสนุนการท างานอ่ืนๆ 
 

10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.จัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ฐานข้อมูลGIS) 
 2.จัดท าฐานข้อมูลหน่วยงานอื่นๆในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฐานข้อมูลGIS) 
 3.ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้บริการ  ณ ศูนย์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  และให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 4.จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินของประชาชน 
 5.ออกติดตามเพ่ือขยายฐานข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ในพ้ืนที่ต าบลต่างๆ 
 6.ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะท างาน 
 7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบออนไลน์ 
 8.จัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
 9.การประยุกต์ใช้GIS กับงานด้านต่างๆ 
 10.ประสานงาน กับGISTDSA 
 11.สนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 12.การติดตามและประเมินผล 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินอย่างยั่งยืน 

3.  มีฐานข้อมูลฐานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ครอบคลุมทุกด้าน  
4.  ประชาชน หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 
 

/1.โครงการ... 



-199- 
 

1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการประชุมสภาท้องถิ่น 
 

2.หลักการละเหตุผล 
“การมีส่วนร่วมของประชาชน”ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นใน

สังคมประชาธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล(Good Governance) ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนรวม
และก าหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนมามี    ส่วนร่วม อาทิ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบส านัก
นายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นอกจาก นั้น แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการยังก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้การปกครอง
ท้องถิ่น คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือ  ก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนใน
ชุมชน ดังนั้นการมีส่วนร่วม ของประชาชนจึงเป็นความจ าเป็น ดังเห็นว่ามีการก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น  และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมี ส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง นอกจากนั้น    ยังก าหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการ  
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การท างานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชน และเสริมสร้าง  ประชาธิปไตยท้องถิ่น ดังนั้น        
การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมุ่ งเสริมสร้าง  การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์                
การเกิดขึ้นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพราะการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารงานท้องถิ่น  และให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ขั้นตอนการประชุ มสภาฯรับทราบผลการด าเนิ น งานขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแม่ ฮ่อสอน                      
ซึ่งการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ จะท าให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความโปร่งใส และเชื่อม่ันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน นักศึกษาประชาชนได้รับรู้ถึงการข้ันตอน  การด าเนินการประชุมสภาท้องถิ่น                                                                            
/2.เพ่ือให้ประชาชน... 
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2. เพ่ือให้ประชาชนไทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                 

3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  นกัศึกษา  
 

5.ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์การเรียก การนัดประชุมสภา ให้ประชาชนทราบพร้อมแจ้งระเบียบการเพ่ือ          

เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
2. ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าฟังประชุมสภา ให้ยื่นแบบแสดงความประสงค์ท่ีจะเข้าฟังการประชุมสภา  

ต่อประธานสภาล่วงหน้าก่อนการประชุมสภา  ไม่น้อยกว่า  3  วัน  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
3. ก่อนเข้ารับฟังการประชุมสภาให้ลงชื่อในสมุดลงทะเบียนและรับป้ายติดหน้าอกจากเจ้าหน้าที่ทุก

ครัง้ 
4. ให้ประชาชนที่จะเข้าฟังการประชุมสภา  ต้องแต่งกายสุภาพ  ประพฤติตนให้ เรียบร้อย            

และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ 
 

6. ระยะเวลา/สถานที่ด าเนินการ 
ตามก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2561 ณ ศาลาประชาคม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาฯ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เด็ก เยาวชน นักศึกษาประชาชนได้รับรู้ถึงการขั้นตอน  การด าเนินการประชุมสภาท้องถิ่น 
2. ประชาชนไทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  การด าเนินงาน และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี เกิดความเชื่อม่ัน และศรัทธาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

/4.2.3 ส่งเสริม... 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1. โครงการ... 
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3. ชื่อโครงการ   

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน  เป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                
มีหน้าที่จัดหาพัสดุ  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง   และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (๘)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชา
สังคม  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมาจากผู้แทนชุมชนหรือประชาคม  เพ่ือความโปร่งใสใน
การจัดหาตามกระบวนการด้านพัสดุ และในสามปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 , พศ. 2558 และ พ.ศ. 
2559)  กองพัสดุและทรัพย์สิน  ได้จัดท าโครงการท้องถิ่นโปร่งใส   ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3  โดยการจัดท า
เอกสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านพัสดุและความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม  มุ่งหวังให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ใน
บทบาทและหน้าที่ของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของผู้แทนชุมชนหรือ
ประชาคม ที่อาจได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประกอบกับหลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อประโยชน์
สูงสุด และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้  รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  การด าเนินงานในการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1704  ลงวันที่  29  มีนาคม  
2560  เรื่อง  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  ได้ให้ส่วนราชการ
ศึกษารายละเอียดของการด าเนินงานในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามมาตรา 16 ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  ดังนั้น  กองพัสดุและทรัพย์สินจึงได้จัดท า “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ” ขึ้น  
เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านพัสดุของผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่อาจได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และสร้างการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

 
/ส่วนจังหวัด... 
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การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ในการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่การจัดท าร่ าง TOR  
จนถึงสิ้นสุดโครงการ  แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน   
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1   เพ่ือให้ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2   เพ่ือให้ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และประชาชนทั่วไป  เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
  และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

3.3   เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส  
  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 

4. เป้าหมาย   
กิจกรรมที่ 1 การจัดการอบรม  จ านวน  150 คน 
เชิงปริมาณ 
4.5 ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม  จ านวน  108  คน 
4.6 คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  จ านวน  42  คน  
เชิงคุณภาพ 

           ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่เข้ารับการอบรมเกิดทัศนคติที่ดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เชิงปริมาณ 

          ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนทั่วไปมีการรับรู้รับทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  เกิดการสอดส่องและป้องปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ                      

 
 

/5. กลุ่มเป้าหมาย... 
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5.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ 1 การจัดการอบรม  
  1.  ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม จ านวน  108  คน 

      - ต าบลจองค า จ านวน 6 ป๊อก ๆ ละ 4 คน รวมจ านวน  24  คน  
      - ต าบลปางหมู จ านวน 13 หมู่บ้าน ๆ  ละ 4 คน  รวมจ านวน  52  คน  
      - ต าบลผาบ่อง  จ านวน  8  หมู่บ้าน (เว้นหมู่ 6 – 9) ๆ ละ 4 คน  รวมจ านวน  32  คน 
2.  คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  จ านวน  ๔๒  คน   

 กิจกรรมที่ 2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
           ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 7 อ าเภอ 
6.  สถานที่ด าเนินการ 

 ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
   

8. งบประมาณการด าเนินงาน 
 จ านวน 400,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่อ่องสอน) 
  

9.  วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1  การจัดการอบรม   
 จัดกิจกรรมจัดการอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  โดยการฝึกอบรมให้ความรู้
ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เก่ียวข้อง  มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

5. ประสานขอกลุ่มเป้าหมายจากผู้ใหญ่บ้าน 
6. ประสานเครือข่ายวิทยากรเพ่ือก าหนดรูปแบบเนื้อหาที่ใช้ในการอบรม วัน เวลา สถานที่  

ในการจัดการอบรม 
7. ด าเนินการจัดการอบรม จ านวน  1  ครั้ง  ในพื้นที่ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
8. สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโครงการต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 

/กิจกรรมท่ี 2... 
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 กิจกรรมที่ 2  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 จัดกิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  โดยการจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น หนังสั้น หนังสือ แผ่นพับ และป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่แต่งตั้งมาจากภาคประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ในการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR  
จนถึงสิ้นสุดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง  มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมหารือรูปแบบ เนื้อหา รายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. จดัหาผู้รับจ้างในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรู้รับทราบในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างที่แต่งตั้งมาจากภาคประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ    การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ในการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR  จนถึงสิ้นสุด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง   

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโครงการต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบด าเนินการตามโครงการ 
 2.ด าเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
 3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน   
 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

    ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
12.2 ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และประชาชนทั่วไป  เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
     และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     แม่ฮ่องสอน    

12.3 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส    
          มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน                       
 

 /1.โครงการ... 
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1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใส  ป้องปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป       
และบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งหลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส            
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เป็นกลางและไม่มีส่วนได้
เสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใสของการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดมาตรการการมีส่วนร่วมของ            
ภาคประชาชน  ดังนี้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ 
             บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการ    
             จัดซื้อจัดจ้าง  
 4. เพ่ือป้อมปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

/6.วิธีด าเนินการ... 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการน าร่างประกาศฯ และร่างเอกสารซื้อหรือ

จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  เผยแพร่ เพ่ื อรับ ฟั งความคิด เห็ น              
จากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement. 
go.th)  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (www.mhs-pao.com) 

2 . จั ด เจ้ าหน้ าที่ ปฏิ บั ติหน้ าที่ ตอบข้ อหารือ เมื่ อประชาชน  ผู้ เสนอราคา ผู้ สั ง เกตการณ์  
เกิดข้อสงสัยในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. ด าเนินการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  

4 . เผยแพร่ข้ อมู ลข่ าวสารเกี่ ยวกับการจัดหาพัสดุทุ กวิ ธี  ทุ กขั้ นตอน ประกาศ เผยแพร่  
ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ 

5. การจัดระบบและช่องทางการรับ ฟั งความคิด เห็ น  ข้อร้องเรียนหรือการแจ้ ง เบาะแส 
การทุจริต 

6. มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนหรือประชาคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกโครงการ 
    ที่ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการน ามาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใส  ป้องปราม           
การทุ จ ริตและประพฤติ มิ ชอบ ในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างขององค์ การบ ริห ารส่ วนจั งหวัดแม่ ฮ่องสอน                       
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่อ่องสอน  ได้ทุกขั้นตอน 
 3. การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ ฮ่องสอน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล              
และตรวจสอบได้ เกิดการประหยัดงบประมาณ ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ       /4.3.1 ส่งเสริม... 
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4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่           
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1. ชื่อโครงการ...   
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1. ชื่อโครงการ   
 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 จากจุดมุ่งหมายการน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม คือ ยุคอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต หรือที่ เรียกว่า Thailand 4.0 ปัจจัยส าคัญ อันดับแรกต่อ            
การขับเคลื่อน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและความพร้อมในระดับสูงขึ้น  การพัฒนา
บุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ระดับใด ถือเป็นหัวใจส าคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวปรับวิธีการท างาน รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสภาพแวดล้อม
ทางการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีทั้งภายใน และภายนอกประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม    

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ประกอบด้วย
ฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในการ
ถ่วงดุลอ านาจการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กร ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ  มีการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ที่พึงปรารถนา เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ กล้าคิด 
กล้าเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในบริบทของสังคมที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดย
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นๆ ที่ประสบผลส าเร็จในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพื่อน าความรู้เชิงเปรียบเทียบมาปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานในการพัฒนาองค์กร โดยไม่ยึด
ติดกับกรอบการท างานแบบเดิม และได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562 - 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  6.1 การสร้างจิตส านึกและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับวิธีคิด วิธีการท างาน  สร้างจิตส านึก
ของบุคลากรองค์กร  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
  

3. วัตถุประสงค์ 
1 .  เพ่ื อส่ ง เสริมและพัฒ นาศั กยภ าพ ฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ และฝ่ ายบริห าร ให้ มี ความรู้                 

ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ของตนตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

  2.  เพ่ือให้ เกิดมุมมอง แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันของฝ่ายนิติบัญญัติและ              
ฝ่ายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.  เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานของตนเองได้ในอนาคต 

 
/4.เป้าหมาย... 
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  4.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกับ
วิทยากรผู้อบรม                                                                                           

   
4. เป้าหมาย (ผลผลิต) 

 เชิงปริมาณ   
  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

          เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

5. กลุ่มเป้าหมาย   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน / หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น  ๔0  คน 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ    
  -การฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ      
  -การฝึกอบรมเชิงวิชาการในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 2,000,000 บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

  
9. วิธีการด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. การฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ

ในการบริหารจัดการ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 
3. ฝึกอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
4. ประสานงานด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง 

 
 
 
 

/10.ขั้นตอน... 
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10. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการ 

2. ด าเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 

3. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

4. ประเมินผลความพึงพอใจ 

5. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ของตนเอง 
  2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.  ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ จากการศึกษาดูงานศึกษา
เชิงเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ                
ที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตน เองได้ในอนาคต  และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด 

   4.  ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างกัน และระหว่างวิทยากรผู้ให้การอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/4.3.2 ส่งเสริม... 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร              
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ ในข้อบั งคับการประชุมสภา           
วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีความส าคัญและควรส่งเสริม      
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ง เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบ
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้มีการจัดให้มี  “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น” เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงาน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

5. พื้นที่ด าเนินการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และให้ความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง                                                                                                   /3.แต่งตั้ง...                                                                                                        
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 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น กาจัดซื้อ           
จัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจ        
ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายรู้ 
 2 . สมาชิ กสภ าท้ อ งถิ่ น สามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ ได้ ไปป รับ ใช้ ใน การตรวจสอบ  ติ ดตาม                    
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.1  ส่งเสริม... 
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4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อย     
ถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่ งเกี่ ยว นอกจากนั้ นสภาพปัญหาบางส่ วนก็มัก เกิดจากการใช้อ านาจ                 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ                  
จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 ดังนั้น  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ     
การทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดให้มี “กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต”    
เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ป้ายประชาสั มพันธ์และแผ่นพับใน         
เวทีประชาคม 

/2. จัดกิจกรรม... 
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 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในเวทีประชาคม(ทั้ง 7 อ าเภอ) 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเฝ้าระวัง ติตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  ส านักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ ยวกับการต่อต้ านการทุจริตให้ภาคประชาชนผ่ านช่องทาง                 
สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2. มีประชนชน หรือชุมชน ที่เฝ้าระวังการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/โครงการ... 
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1. โครงการ 
 รางวัลหมู่บ้านก่อการดี  
 

2. หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาประเทศในรอบทศวรรษที่ผ่านมาประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการบริโภค ท าให้เกิดภาวะผลผลิตมากเกินความ
ต้องการเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ความเลื่อมล้ า ความขัดแย้งในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดี
ของประชาชน ดังนั้นเพ่ือให้สังคมเกิดความสุข เกิดความสามัคคีและรวมกันเป็นพลังในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเทศไทยจึงได้น าหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการในท างานที่เกื้อหนุน
สังคมประชาธิปไตย ให้สังคมรู้สึกถึงความยุติธรรมโปร่งใสและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อันจะน ามาซึ่งการ
อยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้ง โดยสันติ
วิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  รวมทั้งเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้ประชาชนเกิดความหวงแหนอยากมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกับรัฐและพัฒนาไปสู่การท างานท้องถิ่นด้วยตนเอง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งสิ้น 43๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งหมู่บ้านและชุมชน
เหล่านี้มีลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี มีความพยายามในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเองได้ หากมีการส่งเสริมและสร้างการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่มีความเป็นธรรมาภิบาลทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ย่อมท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี เพ่ือยกย่องชมเชยหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในในการบริหารงาน    เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข พ่ึงพาและจัดการตนเองได้โดยการพิจารณามอบรางวัลแห่งการท าความดีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่สมัคร
เข้ารับรางวัล และมีผลการประเมินผ่านหลักเกณฑ์  ในปี 2556 จ านวน 276 หมู่บ้าน/ชุมชน ในปี 2557 
จ านวน 380 หมู่บ้าน/ชุมชน  ในปี 2559 จ านวน 334 หมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความ
สามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นการเสริมแรงการท างานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้แก่ชุมชนอ่ืนได้ 
  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองและจัดการตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความยั่งยืน สามารถเป็นแรงเสริมการท างานขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลให้เกิดความยั่งยืน
ในอนาคต รวมถึงเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมชุมชน กระบวนการจัดการชุมชนที่ พัฒนาจากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชนโดยมุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุงชุมชนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและชุมชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี      
ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือสรรหาชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลที่มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่อง เพ่ือการเสริมแรงการ
ท างานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 

/2. เพื่อส่งเสริม... 
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 ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดดเด่นที่ชุมชนได้ด าเนินการที่มุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีข้ึนโดยการน าเงินรางวัลของปีก่อนมาจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 ๓. เพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 
 ๔. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและประกาศเกียรติคุณชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาล  
 ๕. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองได้ 
 

4. เป้าหมาย 

 ๑. ได้ส่งเสริมชุมชนที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล      
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ สมควรแก่การเผยแพร่ผลงานและเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับชุมชนอ่ืนๆ 
 ๒. ได้ชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ในเรื่องของการเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองและ
จัดการตนเอง ทุกหมู่บ้าน รวม ๔๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 

๓. ได้ชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ในเรื่องการเสริมสร้างนวัตกรรมในการจัดการ
และแก้ปัญหาในชุมชน จ านวน 49 แห่ง 
 ๔.  ได้ฐานข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการ
ตนเองได ้

 

5. กลุ่มเป้าหมาย  

  ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๔๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ภายในปีงบประมาณ  2562 

7. งบประมาณด าเนินการ   

 จ านวน 4,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

8. วิธีการด าเนินงาน 

๑. จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน และหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่โดด  
              เด่น 
 ๒. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. ด าเนินการรับสมัคร 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับอ าเภอและคณะกรรมการระดับต าบล/เทศบาล 
 6. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับอ าเภอและคณะกรรมการระดับต าบล/เทศบาล,และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

/7.คณะกรรมการ... 
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 7. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเลิศ  มีคะแนนตั้งแต่ ๙๕ % ขึ้นไป จ านวน  ๕๘  หมู่บ้าน 
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเด่น มีคะแนนระหว่าง ๘๕ % - ๙๔ % จ านวน ๑๐๙ หมู่บ้าน                                                                              
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดี มีคะแนนระหว่าง ๗๕% - ๘๔ % จ านวน ๒๗๑ หมู่บ้าน 
             -  หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีโครงการโดดเด่นจ านวน 49 แห่ง (44 ต าบล 5 เทศบาล) 

8.  ประกาศผลการตัดสิน 
 9.  มอบรางวัล 
  - หมู่บ้านที่มีคะแนนดีเลิศ   ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ    ๑๐,๐๐๐     บาท 
  - หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเด่น   ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ       ๗,๐๐๐     บาท 
  - หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดี  ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ      ๕,๐๐๐   บาท 
  - หมู่บ้านที่มีโครงการโดดเด่น   ได้รับรางวัลหมู่บ้านละ   10,000   บาท 
 10. ประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัล 
 11. ประเมินผลโครงการ 
 

9.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.จัดท าหลักเกณฑ์การประเมิน 
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/ชุมชน เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ 
 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.ด าเนินการรับสมัคร 
 5.คณะกรรมการตัดสินฯพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ 
 6.ประกาศผลการตัดสิน 
 7.มอบรางวัล 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ๑.  ได้ชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเสริมแรงการท างานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใน
ระดับชุมชน 
 ๒.  ชุมชนที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  สร้างความร่วมมือและความสามัคคี
ของคนในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยชุมชนเอง 
 
 
 
 
 
 

/4.4.2. บูรณาการ... 
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4.4.2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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1.โครงการ  

  โครงการบริการด้านเครื่องจักรกลเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบริการ
สาธารณะ  

2.หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่มี พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง ท าให้การ          
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนกระจัดกระจายห่างไกล การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเพ่ือเข้ามาติดต่อธุระหรือเข้ามารับบริการ
จากรัฐรวมถึงการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน ส่วนใหญ่ต้องใช้ถนนล าลอง หรือถนนลูกรังและในบาง
พ้ืนที่เป็นเส้นทางล าลองในพ้ืนที่ป่า ใช้ได้ดีเฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น  ส่งผลให้ประชาชนมีความยากล าบากต่อการ
เดินทางและการติดต่อสื่อสาร  
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแต่ภายใต้งบประมาณของภาครัฐที่จ ากัดประกอบกับการก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน
มีต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าจังหวัดใกล้เคียงจากราคาค่าขนส่ง  อีกทั้งในบางพ้ืนที่ประสบกับปัญหาในด้านการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนการก่อสร้างหรือขยายถนนมีปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนกับ
เขตป่าสงวน นอกจากนั้นแล้วจากสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชันคดเคี้ยว หากขาดความระมัดระวังและไม่ช านาญ
เส้นทางอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่วนในช่วงฤดูแล้งจากสภาพพ้ืนที่ที่ เป็น   ภูเขาสูง พ้ืนที่ราบเพ่ือการเกษตรมี
จ ากัดท าให้ประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกส่งผลให้แหล่งต้นน้ าล าธารถูกท าลายไม่สามารถดูดซับ
น้ าท าให้หน้าแล้งเกิดปัญหาขาดแคลนน้ า และปัญหาไฟป่า  ส่วนหน้าฝนไม่มีป่าไม้ดูดซับน้ าท าให้เกิดน้ าป่าไหล
หลาก  ดินถล่มและน้ าท่วมพ้ืนที่ชุมชน  เกิดปัญหาน้ ากัดเซาะดินโคลนถล่มลงมาปิดทับเส้นทางทั้งถนนสายหลัก
และสายรองท าให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้และยังท าให้พ้ืนที่ทางการเกษตร พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัยต่าง ๆ  ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน   รวมทั้งบรรเทาสา
ธารณภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน          
เฉพาะหน้า อาทิเช่น  
  2.1 การปรับปรุงซ่อมแซมถนน  เช่น ถนนที่เสียหายจากอุทกภัย  ดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทาง 
น้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมถนน น้ ากัดเซาะถนนท าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วย
ความยากล าบากและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้โดยปลอดภัย  และการปรับปรุง
ขยายถนนที่แคบให้กว้างขวางขึ้นเพ่ือให้การสัญจรได้โดยสะดวก   สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยสะดวกและ
ทัดเทียมกับประชาชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ  
  2.2 การพัฒนาแหล่งน้ า ด้วยประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าต่าง ๆ  เพ่ือใช้ในการเกษตร หากเกิดปัญหาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย 
เกิดการพัดพาเศษหินดินทราย เศษวัชพืช ทับถมท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน จ าเป็นต้องมีการขุดลอก เปลี่ยนทิศ
ทางเดินน้ าและเป็นการป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย  รวมทั้งการขุดบ่อกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในการประกอบอาชีพได้ตลอดปี ลดการเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร  
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  2.3 ปรับพ้ืนที่สาธารณประโยชน์และพ้ืนที่ทางการเกษตร  พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย หรือพ้ืนที่ ที่ต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด  พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่นจากเหตุอุทกภัย หากไม่ได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่จะท าให้เกษตรกรประสบกับปัญหาต่อการประกอบ
อาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย สูญเสียรายได้  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และ      
คุณภาพชีวิต 

  2.4 การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอ่ืน ๆ  ปัญหาสาธารณภัย เป็นปัญหาที่อาจเกิดได้โดยมิได้
คาดคิด และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการ การป้องกันเพ่ือมิให้เกิดเหตุ แต่ก็เป็นการ
ป้องกันได้บางส่วน  หากเกิดปัญหาขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  เช่น  ปัญหาภัยแล้งในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนโดยการสนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภค  ปัญหาอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเข้าช่วยเหลือขณะเกิดเหตุ ได้ ก็จะสนับสนับการปรับพ้ืนที่หลังจากเกิดเหตุหรือปัญหา
อุบัติเหตุ ก็ให้การช่วยเหลือโดยการลาก หรือยกรถผู้ประสบอุบัติเหตุ  ตามที่ผู้ประสบเหตุขอรับการสนับสนุน 
นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้จัดกิจกรรม
และขอรับการสนับสนุน 
  2.5 งานบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านเครื่องจักรกล นอกเหนือจากการให้บริการประชาชนทั่วไปแล้ว 
ยังให้การสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล  ทหาร  ต ารวจ องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น
ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และอ านวยความสะดวก    แก่ประชาชนผู้มา
รับบริการจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ด าเนินภารกิจพัฒนาจังหวัดในภาพรวมเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีหน้าที่
บูรณาการ  การท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาจังหวัด จึงได้
ก าหนดภารกิจเพ่ือให้บริการด้านเครื่องจักรกล เพ่ือด าเนินการพัฒนาและบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้าน
เครื่องจักรกลในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติและอุบัติภัย สา
ธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มาขอรับบริการจ านวนมาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดท าโครงการบริการด้านเครื่องจักรกลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนขึ้น 
    

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
3.3 เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน 
3.4 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการจากหน่วยงานราชการ 
3.5 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับประชาชนในการตรวจสอบการท างานขององค์กร 
3.6 เพ่ือให้การท างานขององค์กรเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.เป้าหมาย 

 4.1 ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง    
 4.2 ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้โดยสะดวก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

           4.3 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกิดความเสมอภาคและสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 

         4.4 ประชาชนได้รับความสะดวก ในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานของทางราชการ 
         4.5 ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การท างานขององค์กร 
 

5.กลุ่มเป้าหมาย 
5.1 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5.3 หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

6.วิธีการด าเนินงาน 
          6.1.ขั้นเตรียมการ/วางแผน 

 1.1 รับฟังปัญหา ข้อเสนอ ความต้องการของประชาชน ผ่านเวทีประชาคม ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดท าขึ้นทุกปี และทุกอ าเภอ 

 1.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเสนอความต้องการของประชาชน                     
 1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนและบูรณา

การ การท างานร่วมกัน 
 1.4 หน่วยงานอื่น ๆ ขอรับการสนับสนุน 
          1.5 งานสาธารณภัยกรณีเร่งด่วน  สามารถติดต่อขอรับการบริการจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้โดยตรง  
 1.6 จัดท าแผนปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล 

          6.2. ขั้นด าเนินการ 
               2.1 ติดต่อประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
            2.2 ตรวจสอบพ้ืนที่ เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย  
            2.3 จัดเตรียมเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ 
            2.4 ขออนุมัติน าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับออกปฏิบัติงาน 
           2.5 แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการท างานขององค์กรเพ่ือให้ เกิด           

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย 
                2.5.1 ติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ผ่านสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม  

โดยแจ้งผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่ พร้อมข้อเสนอแนะ 
    2.5.2 ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ผ่านสมุดก ากับการเบิกจ่าย

น้ ามัน เชื้อเพลิง โดยร่วมรับทราบการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงทุกครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ รับทราบการเบิกจ่าย 
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         2.6 ด าเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
         2.7 สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

      2.8 รายงานผลการปฏบิัติงาน         
 

7.ระยะเวลาในการด าเนนิการ 
ภายในปีงบประมาณ  2562 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 

 ทุกอ าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

9.งบประมาณด าเนินการ 
    จ านวน  12,000,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      11 .1 ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ ฮ่องสอนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน          
อย่างทั่วถึง  เช่น งานซ่อมแซมถนน  งานปรับปรุงแหล่งน้ า   

      11.2 ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความสะดวกในการเดินทาง การติดต่อขอรับ 
บริการจากภาครัฐ  รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล 

      11 .3 ประชาชน และเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพที่ดี          
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

      11 .4 ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีแหล่งน้ า           
ในการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ 

      11.5 หนว่ยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ ได้รับบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน 

      11.6 เกิดการท างานเชิงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ประชาชนในพื้นท่ี  
       11.7 การเดินทางไปช่วยเหลือกรณี เร่ งด่ วน  หรืองานสาธารณภั ย ได้สะดวก รวดเร็ว                
ทันเหตุการณ์ลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
       11.8  เกิดการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
องค์กร เพื่อให้การท างานขององค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
       11.9 แก้ไขและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้น 
 

 


