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บทนํา 
 

 1.  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน  ได้แก่  
การกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน            
แต่ในทางปฏิบัติทําให้มีแนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จําแนกเป็น  7  ประเภท 
 

 1)  การทุจริตงบประมาณ  การบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบท่ีขาดความหลักหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถ่ิน 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรูปประเด็นได้  ดังน้ี 
 1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริต 
 2)  ส่ิงจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความรํ่ารวย  ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําการทุจริตมากข้ึน 
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 3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน          
ขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่าน้ี 
 4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซ้ือจัดจ้าง  เป็นเร่ืองของ          
การผูกขาด  ดังน้ันจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน      
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่        
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงการพื้นฐานภาครัฐ 
 5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหน่ึง   
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ทําให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษใหกั้บตนเองและครอบครัว 
 6)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น         
เป็นพิเศษ  ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงข้ึน  มองเห็นผลปะโยชน์แห่งตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดถือผลประโยชน์    
ส่วนรวม   
 7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต       
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนเป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุน้ี  ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด        
ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บางหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

 2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากย่ิงข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติ  เป็นปัญหาลําดับ
ต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เน่ืองจากเกิดข้ึนในทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมอง       
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างย่ิง  ส่งผลให้ภาครัฐของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน(Corruption  Perception Index-CPI)  ซ่ึงเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(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  ได้ลําดับที่  101  จาก  168  ประเทศ  ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(UNCAC)  พ.ศ. 2546  การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว        
3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง  สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาการทุจริตที่
สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซ่ึงเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวด่ิง(Vertical Relation)  หรือีกนัยหน่ึง  คือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม       
ติดความสบาย  ยอย่องคนที่ มีเงินและอํานาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติ            
ที่ยอมรับได้  ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยม    
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน         
ไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่าง           
เต็มประสิทธิภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่ฉบับที่  3  เริ่มจากปี         
พ.ศ.  2560  จนถึงปี  พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุ่งสู่ประเทศที่มีมาตรฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่    
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ   
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาของประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรี        
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  ในปี  พ.ศ. 2564  ซ่ึงการที่คะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน  การบริหารงานของภาครัฐต้องมีธรรมาภิบาล     
ที่สูงข้ึน  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบ  โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดก้ันทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท์ี่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption  Perception Index-CPI)     

  /ดังน้ัน... 
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 ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืน  จึงได้ดําเนินจัดทําแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆที่ เป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน   อันจะนําไป สู่การปฏิบั ติ                  
อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปรามปราบการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

 3.  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 1)  เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน 
 2)  ยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ    
ฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง     
ที่ดี 
 4)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ       
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5)  พัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือ ข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 4.  เป้าหมาย 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ร่วมถึง
ประชาชนท้องถ่ินมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน  
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ผลประโยชน์โยมิชอบ 
 2)  เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบหรือบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ินท่ีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม 
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

/5.  ประโยชน์... 
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 5.  ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ร่วมถึง
ประชาชนท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตน  อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการต่อต้าน    
การทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในทํางานและชีวิตประจําวัน  
 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้ 
 3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะที่เป็น
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต   
 5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางในการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองท้องถ่ิน
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
/แผนปฏิบัติ... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปีงบประมาณ 2561   

 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิ บัติ
ห น้ า ท่ี ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่  อ บ จ .
แม่ฮ่องสอน   
 
1.1.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นและบําเพ็ญประโยชน์   
ต่อองค์กร  เนื่ องในวันองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 
1 .1 .3  มาตรก าร ส่ ง เส ริม การ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
1 .1 .4  กิจกรรมให้ความ รู้เร่ือง   
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
1.2.1 มาตรการสร้างจิตสํานึก   
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 วช น ค น   
รักษ์โลก 
 
1 .2 .4  โค ร งก า รพั ฒ น า เ พ่ิ ม
ประสิท ธิภาพการจัดเก็บรายได้   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
1.2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ าพ เก ษ ต ร ก ร ต้ น แ บ บ   
ตามแนวคิดวนเกษตร 
 

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

 

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

ปี2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

1.3.1 โครงการเสริมสร้างเยาวชน
สมานฉันท์ 
 
1.3.2 โครงการอบรมจริยธรรม
อิสลาม 
 
1.3.3 โครงการเข้ าค่ายพักแรม
และเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน 
อบจ.บ้านจองคํา 
 
1.3.5 โครงการเครือข่ายต้นกล้า
อาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 
1.3.6 โครงการเสริมสร้างพลเมือง
ดี ต าม วิ ถี ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย ใ ส่ ใจ
ส่ิงแวดล้อม 
 
1.3.7 โครงการเยาวชนคนรักษ์โลก 

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

 

มิติท่ี 1 รวม 10 โครงการ/ 2 มาตรการ 
/ 2 กิจกรรม   

10,675,650  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/มิติที่ 2... 
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 

2.1.1 มาตรการแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ด้วยการ
จัดทํ าแผนปฏิ บั ติ ก าร ป้ อ ง กั น   
การทุจริต 
 
2 .2 .1  ม าต รก า ร อ อ ก คํ า ส่ั ง
มอบหมายงานของผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
2.2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
 
 2 .2 .3  ม าต รก ารส ร้ 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 มาตรการจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อํานวยความ
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 มาตรการจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อํานวยความ
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   มาตรการมอบอํ านาจ
อนุมั ติ  อนุญาต  ส่ั งการ เพื่ อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

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

ปี2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ  
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
การทุจริต 

 
 

2 .3 .3  ม าต รก า ร อ อ ก คํ า ส่ั ง
มอบหมายงานของผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
2.4.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นและบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
องค์กร  เนื่องในวันองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 
2.4.2  โครงการอนุรักษ์  ส่งเสริม
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ภายใต้กิจกรรม  “ปู่สอนหลาน  
สืบสานตํานานโคม” 
 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการโรงแรม 
 
2.4.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเกษตร 
 

2 .4 .5 โครงการรางวัลหมู่ บ้ าน   
ก่อการดี 
 

2.5.1 มาตรการจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2 .5 .2  มาตรก าร ส่ ง เส ริม การ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 

2.5.3 มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
 

2.5.4 มาตรการจัดต้ังศูนย์ให้ความ
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 
  
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม 3  โครงการ/  10  มาตรการ  
/  4 กิจกรรม 

5,116,000  

/มิติที่ 3... 
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มิติที่  3  การเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

3.การ 
เสริมสร้าง
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่อํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบจ.
แม่ฮ่องสอน  
ในทุกขั้นตอน 
 
 
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1  มาตรการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
3.1.2 โครงการประชาสัมพันธ์
กิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
       
3.1.3 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
  
3.1.4 มาตรการกํากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
3.2.1 โครงการประชาคมแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 
3 .2 .2  โค ร งก า ร  อ บ จ .  พ บ
ประชาชน 
 
3.2.3 โครงการจัดการทรัพยากร
ดิน น้ํา ป่า โดยเครือข่ายองค์กร
ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี  
 
3.2.4 มาตรการจัดต้ังศูนย์ให้ความ
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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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

3.การ 
เสริมสร้าง
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 
 

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

1,203,500 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 4 โครงการ/ 4 มาตรการ 
/  1 กิจกรรม        

4,213,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มิติที่ 4... 
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

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

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี  สตง. 
กําหนด 
 
 
4.2 การ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1  มาตรการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจํ าปีของ
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 มาตรการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
4 .2 .3 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการบริหารงบประมาณ   
การรับ-จ่ายเงิน ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
4.2.4  โครงการประชาคมแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 
4.2.5 โครงการบริหารจัดการศูนย์
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS)  
ด้ านท รัพ ย ากรธรรมชาติ แ ละ
ส่ิงแวดล้อมจังห วัดแม่ ฮ่องสอน  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
4.2.6 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน 
 
 

 
 
 

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

- 
 
 
 
 
 

 

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

ปี2561 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

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

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

4.2.7 มาตรการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบความโปร่งใส ป้องปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การ จัดซื้ อ จั ด จ้ างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
4 .3.1 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
4.4.1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 
 
4 .4 .2 โครงการรางวัลหมู่ บ้ าน   
ก่อการดี 
 
4 .4 .3  โค ร งก ารบ ริ ก า ร ด้ าน
เคร่ืองจักรกลเพื่ อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนและบิการ
สาธารณะ 
 

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

 

มิติท่ี 4 รวม 5 โครงการ/ 4 มาตรการ 
/  5 กิจกรรม        

23,421,000  

 
 

 

 

 

 

 

/1.1.1 สร้างจิตสํานึก... 
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1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข           
 แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการ... 
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๑.  ชื่อโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน   
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑  กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง      
การเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ           เพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ   ส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
  ๒ .  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เร่ือง  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  ๙  กันยายน  
๒๕๔๕  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด              ต้องดําเนินการพัฒนา
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ี  ก.จ.  หรือ  ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน  กําหนด  เช่น  การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทําได้  ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่  
ก.จ.  กําหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสมการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้  เช่น  การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  และการ
ฝึกภาคสนาม  การพัฒนาบุคลากรอาจกระทําได้โดยสํานักงาน  ก.จ.  สํานักงาน  ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด  หรือสํานักงาน  ก.จ.จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  ๓.  แผนอัตรากําลัง  ๓  ปี  (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)  ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของ       ทางราชการ  
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเป็นข้าราชการท่ีดี  โดยได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรแต่ละ
ตําแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆมิติ  ท้ังในด้านความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเก่ียวกับงาน
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  ด้านการบริหารและด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม   
 

 
/องค์การ... 



 

-16- 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรองค์กรเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านทักษะความชํานาญในการทํางาน  ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ด้านที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินท่ีดี  แนวทางที่  ๑  การพัฒนาและการสร้างจิตสํานึกที่ดี
แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (แผนพัฒนา  4  ปี  พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)    

ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพ  ศักยภาพ  และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตลอดถึงการศึกษาดูงานต่างจังหวัด  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรและนําเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและจากการ
ฝึกอบรม  มาปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการทํางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองและองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 
 

๓.  วัตถุประสงค์  
           ๒.๑  เพ่ือปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  และค่านิยม  ให้เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ยุคใหม่  ทันโลก  ทันสมัย  มีทัศนคติในการให้บริการประชาชน  เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
                 ๒.๒  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  เช่น  ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  การทํางานเป็นทีม  มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม การพึ่งพา
ตนเอง และมีความพอดี  พอเพียงในการดํารงชีวิต 

๒.๓  เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความรู้
ความสามารถรอบด้าน  เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
                 ๒.๔  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
สามารถนําเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานและการฝึกอบรม  มาปรับใช้กับงาน         
ในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  

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

๕.  สถานที่ดําเนินการ 
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และต่างจังหวัด 

 

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2561 
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7.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  2. กิจกรรมฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต 
  3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะกลุ่ม 
 

8.  งบประมาณ 
  จํานวน  2,0๐๐,๐๐๐.-  บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564          
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ฝ่ายบุคคล  สํานักปลัดฯ 
    

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
๒ .  เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   ปฏิบั ติงานด้วยความถูกต้อง        

ซ่ือสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
๓.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีหลักการบริหารและการทํางานท่ีมีคุณภาพ   

และคุณธรรม  รวมทั้งได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน  มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๔.  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นําประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับ

การศึกษาดูงานมาพัฒนาและปรับใช้ในการปฏิบัติงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองให้ดีมากข้ึน 
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1. กิจกรรม  
 “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันและการบําเพ็ญประโยชน์ต่อองค์กร”     
เน่ืองในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เ น่ื อ งจ าก วั น ที่  1 พ ฤศ จิ ก ายน ขอ งทุ ก ปี  เ ป็ น วั น อ ง ค์ ก า รบ ริห า ร ส่ วน จั งห วั ด                  
สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 62 ก.ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540  โดยบังคับใช้ต้ังแต่ วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบและวิธีการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินแทนท่ีองค์การบริหารส่วน
บริหารส่วน จังหวัด  ตามพระราชบัญ ญัติ ระเบียบบ ริหารราชการส่วน จังห วัด  พ .ศ . 2498 โดยผล                
แห่งพระราชบัญญัติฯ น้ีทําให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เน่ืองจากบทบาท
และการดําเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะท่ีปรึกษา ซ่ึงคอยให้คําแนะนําและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
จังหวัดไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก จึงทําให้เกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองย่ิงข้ึน ในปี พ.ศ.2498  อันมีผลให้เกิด 
"องค์การบริหารส่วนจังหวัด" ข้ึนตามภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 
กันยายน 2515 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปหน่ึงที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้      เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน การศึกษา  การทํานุบํารุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การป้องกันโรค 
การบําบัดโรค  การจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น และในทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือรําลึกถึงวัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น  ทําบุตรตักบาตร กล่าวคําปฏิญาณ  การบําเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ   
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของแม่ฮ่องสอน มีจิตสํานึกหรือ

ค่านิยมในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  มีความสื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ประชาชน  อันจะทําให้องค์กรปลอดจาก
การทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ 
   3. เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง  ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อ
องค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และคณะครู/เจ้าหน้าที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองคํา  

 
 
 

/วิธีการ... 



-19- 
 

5. วิธีการดําเนินงาน 
  1.  กิจกรรมร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  

2.  ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
3.  กิจกรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติการ “Big Cleaning Day” 

   4 .  กิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรให้ แก่ ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง                   
ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อองค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. ขอความเห็นชอบดําเนินการตามโครงการ 
  2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  3. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลา/สถานที่ดําเนินการ 
  วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  2561  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน 
  -ไม่ใช่งบประมาณ- 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายบุคคล  สํานักปลัดฯ 
  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดภาพลักษณ์ที่ ดี ต่อองค์กรในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ        

พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  2. ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของแม่ฮ่องสอน เกิดจิตสํานึกหรือมีค่านิยม            
ในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและส่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นให้งาน         
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ประชาชน 
  3 . องค์กรมี ค่านิยมยกย่องเชิดชู เกียรติและเห็นคุณ ค่าของบุคลากรที่ ทํ าประโยชน์               
ต่อองค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.1.2 สร้างจิตสํานึก... 
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1.1.2  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

2.หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดข้ึนในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 
เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทํา
ผิดทางวินัย  ซ่ึงกําหนดข้ันตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง       การกระทํา  และประกาศกําหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เม่ือวันที่  
11  มิถุนายน พ.ศ. 2556  เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็น
หลักการแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน        
ตามประมวลจริยธรรม” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ
ฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนําไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม      
เป็นเข็มทิศนําชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐาน       
ทางจริยธรรม 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา       และ
พนักงานจ้างในองค์กรทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการท่ีบัญญัติ
ไว้เป็น  ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนเห็นความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง          
กับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

/4.เป้าหมาย... 
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4.เป้าหมาย 
  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    

5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีดําเนินการ 
  1. แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
  2. ประชุมคณะทํางานฯ 
  3. จัดกิจกรรมหรืออบรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
สําหรับองค์กรท่ีต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  4. จัดทําคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2561 
8.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดฯ 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา      
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

2. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดม่ันในความถูกต้องและชอบธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานให้บรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  

3. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขอองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                                   

 
/1.1.3 สร้างจิตสํานึก... 
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1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่ไม่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
 ผลประโยชน์ทับซ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบ         
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว               
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับ ซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่                
และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคล ผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจ
ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งน้ี    
หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ดําเนิน  “กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”ให้บุคคลากรในองค์กร เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์    
              ทับซ้อน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ๑. แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๒. ประชุมคณะทํางานฯ 

/๓. จัดเวที... 
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 ๓. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท้ังในส่วนของข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน                                                                                                       
 ๔. จัดทําคู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕ . จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            
และใช้แอปพลิเคช่ันกฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ๖. จัดทํารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖1 
 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายนิติการ  สํานักปลัดฯ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการทดสอบความรู้    
ความเข้าใจแอปพลิเคช่ันกฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดในองค์กร 
 ๒. คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๓. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.2.1สร้างจิตสํานึก... 
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1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.ชื่อโครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

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

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกรียติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต”          
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี         
พ.ศ. 2564 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้มี “มาตรการสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน”  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

3.วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่
ประชานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

4.เป้าหมาย 
  ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
  จังหวัดแม่ฮ่องอสน  
 

6.วิธีดําเนินการ 
  1. ให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
  2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชน(เวทีประชาคม) 
  3. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆให้ประชาชนเกิดจิตสํานึก 
 

7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2561 

 
/8.งบประมาณ... 



-28- 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ                                                                        

 
9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการ  สํานักปลัดฯ 
 

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

ต่อต้านการทุจริตมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1.2.2 สร้างจิตสํานึก... 
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1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
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1.โครงการ 
 หมู่บ้านรักษ์ป่า 
 

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

ซ่ึงสภาพพ้ืนที่ทั่วไปของจังหวัด เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ถึงร้อยละ 88.85 ของพื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่ถูกประกาศให้เป็นป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และป่าสงวนแห่งชาติ
ของกรมป่าไม้ ซ่ึงประกอบด้วย ป่าอุทยานแห่งชาติจํานวน 4 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติจํานวน 9 แห่ง  เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าจํานวน 6 แห่ง นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรที่เกิดข้ึนสืบเน่ืองมาจากนโยบายของรัฐบาลตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 อีกบางส่วน เป็นต้น ในพ้ืนที่ป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มนํ้าปายเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าตามประกาศ คณะปฏิวัติฉบับท่ี 341 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.
2515 มีพ้ืนที่ประมาณ 1,181 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 738,125 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนท่ี อําเภอปาย อําเภอ
ปางมะผ้า และอําเภอเมือง ใน 7 ตําบล และ 23 หมู่บ้าน  ภายในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มนํ้าปายน้ีมีการ
จัดต้ังชุมชนกระจายอยู่โดยมาก มีประชากรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ประมาณ 14,137 คน จํานวน 5,107 ครัวเรือน  
เน่ืองจากมีประชากรอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่าจํานวนมากนี้เอง จึงเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนใน
เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากต่างมีจุดยืนและมุมมองการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่างกัน  

   การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที ่พื้นที่ป่าของชุมชน  ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อหาพื้นที่ทํากินใหม่    
เป็นปัญหาที่ดําเนินมาอย่างต่อเน่ือง สาเหตุอาจเกิดจากการที่ผลผลิตต่อพ้ืนที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
หรือผลผลิตที่ได้ไม่พอสําหรับขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงต้องเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มพื้นที่ปลูก เกษตรกร
ยังขาดความรู้และทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม  การใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ทําให้เกิด
การปนเป้ือนของสารเคมี เกิดการตกค้างท้ังในผลผลิตและในส่ิงแวดล้อมท้ังดินและนํ้าและพ้ืนที่ยังมีความลาดชันมาก 
ทําให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะในระบบการทําการเกษตรแบบตัดและเผา และไม่มี
ระบบชะลอการไหลของนํ้าฝนที่ไหลบ่าไปตามความลาดชัน หน้าดินที่ถูกชะล้างไปทุกปีทําให้พื้นที่เกษตรเหลือ
แต่ดินชั้นล่างที ่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ทําให้เกิดการบุกรุกพื้นที ่ป่าเพิ่มมากขึ้น โดยการอ้างสิทธิทํากินของ
ราษฎรในพื้นที่เดิมและแสวงหาพ้ืนที่บุกรุกป่าเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในกิจกรรมทางเกษตรกรรม จากสาเหตุดังกล่าว
ข้างต้น การแก้ไขปัญหาจึงจําเป็นต้องเร่งหยุดย้ังการใช้พ้ืนที่ป่าโดยการบูรณาการจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหา     
ป่าต้นนํ้าเส่ือมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน ประกอบกับแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีป่าของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การ        
บูรณาการจัดการป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชันมีแนวทางให้มีการบูรณาการส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือเข้า
ดําเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ป่าเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ป่ากลับคืนมาอย่างย่ังยืน ภายใต้แนวคิด “พลิกฟ้ืนผืนป่าเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังน้ันการสร้างแนวทาง
ใหม่ในการจัดการพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียในการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าจะได้ร่วมเข้ามาจัดการพ้ืนที่ป่าแบบประชารัฐ เพ่ือให้เกิดการรักษาพ้ืนที่ป่า        
อย่างย่ังยืน จึงควรต้องจัดทําโครงการเพ่ือการดําเนินงานที่เหมาะสมต่อไป 

 
 
 

/องค์การ... 
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นในการท่ีจะร่วม
แก้ไขปัญหา เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกประกาศเป็นที่ดินของรัฐ นํามาซึ่งปัญหาเร่ือง
การขาดกรรมสิทธ์ิในท่ีดินทํากินและกลายเป็นสาเหตุสําคัญที่สร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีที่อยู่ใน
เขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงตามกฎหมายป่าไม้น้ันห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปอาศัย ทํากิน หรือทํากิจกรรม
ใดๆ ทั้งส้ิน เม่ือสภาพความเป็นจริง กับข้อกฎหมายไม่สัมพันธ์กัน จึงเกิดประเด็นปัญหาที่ยากแก่การคล่ีคลาย  เพราะ
ในขณะที่ประชาชนอ้างสิทธิในการอยู่อาศัยของชุมชนท่ีมีมาแต่เดิม และร้องขอให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนเอง เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถสนองตอบได้ เพราะการดําเนินงานตามข้อเสนอของชุมชนยัง
ไม่มีกฎหมายรองรับ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังขาดความเช่ือม่ันว่าประชาชนในชุมชนจะสามารถดูแลรักษา
ทรัพยากรได้แท้จริง และแม้ว่าหลายชุมชนจะมีระบบการจัดการทรัพยากร ดิน นํ้า ป่า อย่างเก้ือกูล แต่ขณะเดียวกัน       
ก็พบว่า การบุกรุกผืนป่าเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํากิน การลักลอบตัดไม้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิต
ด้ังเดิมสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ก็ยังส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง 
ในขณะที่ประชาชนบนพ้ืนที่สูง ยังคงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากลําบาก และมีปัญหาที่จําเป็นต้องได้รับพัฒนา
หรือแก้ไข ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  

การจัดการพื้นที่เขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มนํ้าปาย ในปรัชญาของท้องถ่ินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีความจําเป็นที่
จะต้องใช้แนวคิดในการจัดการพ้ืนที่ป่าในรูปแบบใหม่ เกิดการผสมผสานจากแนวนโยบายหลักของรัฐบาลและ
จากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องที่เล็งเห็นความสอดคล้องเหมาะสมที่จะร่วมดําเนินการจัดการป่าแบบการมีส่วนร่วม      
อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มนํ้าปาย อย่างย่ังยืนในอนาคต 

ดังน้ัน เพ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน เพ่ือป้องกันการขยายการบุกรุกพ้ืนที่ป่า
เพ่ิมและสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ให้ประชาชนมีอาชีพ มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี รวมทั้งมีความมั่นคงของ
ที่อยู่อาศัยรวมท้ังที่ทํากิน ทําให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และยังเป็นการจัดการพ้ืนที่ป่าที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับแนวทางนโยบายของรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงร่วมกับเขตรักษา
พันธ์ุสัตวป่์าลุ่มนํ้าปาย ได้จัดทําโครงการ “หมู่บ้านรักษ์ป่า” ณ บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตําบลสบป่อง อําเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการป่าและที ่ดินอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลของการอนุรักษ์      
และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  โดยได้ทําการคัดเลือกหมู่บ้านแม่อูมอง ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่ีต้ังอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
ป่าลุ่มนํ้าปาย เพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าแบบย่ังยืนและเป็นธรรมภายใต้สภาพสังคม 
วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ และจะต้องเป็นการร่วมกันออกแบบหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ มีการแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ทํากิน พ้ืนที่   ท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีป่าใช้สอย พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จัดทํากฎระเบียบ 
กติกาในการดูแลรักษาป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุกคนเล็งเห็นถึงความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ มีความเป็นไปได้ทางการตลาด นํามาซ่ึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากข้ึน พร้อมเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการพัฒนาต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ พ้ืนท่ี ป่าในเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่ าลุ่มนํ้าปาย จํานวน 10,620 ไร่ ได้รับการจัดการ             

อย่างย่ังยืน 
2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
3. เพ่ือจัดระเบียบ แบบแผน การใช้ประโยชน์ทางพ้ืนที่อย่างเหมาะสม บ้านแม่อูมอง หมู่ที่ 5  ตําบล

สบป่อง อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                         
4. เพ่ื อ ส่ งเสริม ให้ประชาชน มีอาชีพที่ มี ความ เหมาะสมกับสภาพ พ้ืนที่  ความเป็น ไป ได้                  

ทางการตลาด 
5. เพ่ือพัฒนาประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน 
6. เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าเส่ือมโทรมบนพ้ืนที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
7. เพ่ือประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน 
8. เพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

4. เป้าหมาย  
1. ประชาชนหมู่บ้านแม่อูมอง จํานวน 43 ครัวเรือน 124 คน ได้รับการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์

ที่ดินท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี 10,600 ไร่ มีขอบเขตพ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
พ้ืนที่นําคืนและฟ้ืนฟูป่าอย่างชัดเจน 

 2. พัฒนาพ้ืนที่ ต้นแบบเพ่ือการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ ดิน พ้ืนที่ ด้านการเกษตรและพื้ นที่                   
ที่อยู่อาศัย จํานวนรวม 772 ไร่ 0 งาน 09 ตารางวา ให้ มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีสูง             
และการเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.1 พ้ืนที่ เพ่ือการอยู่อาศัย จํานวน 74 ไร่ 0 งาน 09 ตารางวา กําหนดขอบเขตพ้ืนที่                
ที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน 
  2.2 พ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินทางด้านเกษตรกรรม จํานวน 698 ไร่ ขอบเขตพ้ืนท่ีเกษตร
อย่างชัดเจน ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะการเพาะปลูกที่ดี เกษตรอินทรีย์ การลดใช้สารเคมี      
และการส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร  

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

3. พื้นที่เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง (เขาหัวโล้น) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่ม
นํ้าปาย ประมาณ 641 ไร่ พ้ืนที่นําคืนและฟ้ืนฟู การปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าลําธาร 

4 .  พื ้นที ่ป ่าอน ุร ักษ ์ จํานวน  9 ,324  ไร ่ ได ้ร ับการด ูแลให ้คงความสมบ ูรณ ์อย ่างยั ่งย ืน                
โดยกําหนดเขตป่าไม้และพื้นที่ทํากิน และการจัดการเชิงพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถดํารงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและ
ย่ังยืน    

(ตามแผนที่แนบท้ายเอกสาร ขอบเขตบ้านแม่อูมอง ตามโครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าบ้านแม่อูมอง) 
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5. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ 

ภายใต้วิสัยทัศน์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนพ้ืนที่ป่าเส่ือมสภาพที่สูงชันอย่างย่ังยืน โครงการจะดําเนินการ
ภายใต้ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง กับยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการป่าต้นนํ้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง
ชัน (เขาหัวโล้น)  ท้ัง  7  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

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

ที่เก่ียวข้อง                                                                     
8.คําส่ังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 64/57, 66/57 
9.ยุทธศาสตร์การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการและ          

มีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม (แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1) 

10. ยุทธศาสตร์ การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน (ยุทธศาสตร์
จังหวัด) 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
1. การจัดเวทีชุมชนเพ่ือแลกเปล่ียนและระดมความคิดจากผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงาน

ภาครัฐ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเตรียมการดําเนินงานต่างๆ ได้แก่การจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน การพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ และการแก้ไขปัญหาของชุมชนในเร่ืองต่างๆ ดําเนินโครงการ เพ่ือให้
เกิดการยอมรับทั้งประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานของรัฐ โดยการถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบสมดุลและย่ังยืน 

2. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ทําการวิเคราะห์ความต้องการและความจําเป็นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  
   3. การกระตุ้นให้ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือพัฒนาให้ เป็นองค์กรท่ี มีความเข็มแข็ง                
จากภายใน โดยการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมตัวเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี รวมทั้งแหล่งทุนต่างๆ 

4. การศึกษาดูงานแก่ผู้นําชุมชนและเกษตรกร เพ่ือให้ได้ความรู้และความเข้าใจในการเกษตรและอาชีพ
นอกการเกษตร และด้านอ่ืน เช่น การปรับปรุงดิน การปลูกป่าชาวบ้าน 

5. ส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบเกษตรอินทรีย์ และจัดทํา
แปลงสาธิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 

/6.การฟ้ืนฟู...  
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6. การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่              
ป่าเส่ือมโทรม เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 

 

7.  แนวคิดในกระบวนการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
7.1  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ทุกการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและคุ้มค่า  
 2 . การบริห ารจัดการ  เพ่ื อ กํากับ ดูแลและสนับสนุน ให้ เกิดการบู รณ าการภารกิจ                 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลเพ่ือการสรุปและ
การปรับปรุงการพัฒนาในระยะต่างๆ   

 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากป่า ให้มีการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์และปลูกไม้เกษตร
สําหรับไว้บริโภคในครัวเรือน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตจากป่า ขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหน่ึง          
โดยมีหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนร่วมวางแผนให้การสนับสนุนด้านการตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต          
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ตราหมู่บ้านรักษ์ป่าแม่อูมอง” รวมท้ังกระบวนการจัดส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค      

 4. ส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบเกษตรอินทรีย์        
เพ่ือสร้างทางเลือกการผลิตที่ย่ังยืน สร้างเกษตรกรปรับปรุงพันธ์ุท้องถ่ิน ที่มีศักยภาพในการคัดเลือกและปรับปรุงสาย
พันธ์ุพืชและสัตว์โดยต้องพ่ึงพาสารเคมี  

7.2  การจัดระเบียบพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัย 
 1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ พัฒนา แหล่งนํ้า  

เพ่ือการเกษตรและแหล่งนํ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บํารุงรักษา การศึกษาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน 

 2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบํารุงรักษาปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ 

7.3  การจัดระเบียบพ้ืนที่ด้านการเกษตร 
 1. กําหนดผั งบริ เวณพ้ืนที่ โครงการ กําหนดกิจกรรม จัดทํ าร่างบริ เวณการใช้สอยพื้ นที่                   

เพ่ือประโยชน์ด้านต่างๆ ของชุมชน และทําข้อตกลงร่วมกันในการจัดทําสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการเพ่ิม
ศักยภาพการใช้พ้ืนที่ดิน เพ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ของราษฎร ภายใต้เง่ือนไขการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบอย่างย่ังยืน  

 2. การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมที่เน้นการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และ
เทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนแก่สินค้าและการปรับเปล่ียนเกษตรกรรมแบบด่ังเดิมสู่การเกษตรแบบใหม่ 
บนการใช้ฐานความรู้ เทคโนโลยีชีวภาพ  ในกระบวนการผลิต  ผลิตภัณ ฑ์ ท่ี มีประโยชน์ ต่อ ผู้บริโภค                 
โดยมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือสนับสุนนให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเหมาะสมและย่ังยืนเพ่ือ
ก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 4.0   

 3. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ลดการใช้ยาเคมีป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน     
และลดการสะสมโรคและแมลงศัตรูพืช 

 4. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่รูปแบบฟาร์มขนาดเล็ก 
/7.4 การส่งเสริม... 
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7.4  การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 
 1. การฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนและประชาชน เพ่ือให้ได้รับความรู้และความเข้าใจใน

อาชีพนอกภาคการเกษตร และด้านอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชน และครอบครัว  
 2. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูหัตถกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 

7.5  การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าเส่ือมโทรมบนพ้ืนที่สูง (เขาหัวโล้น) 
 1. การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

การพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา การรักษาคุณภาพนํ้า การส่งเสริมโครงการป่าชาวบ้าน  และการฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า 
ลําธาร  

 2. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าลําธารอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

7.6  การอนุรักษ์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1 . การใช้ มาตรการทางสั งคมและกฎหมาย  เพ่ื อการอนุ รั กษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ                   

และส่ิงแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วยจิตสํานึกใน
ความมีคุณค่าของส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท่ีมีรอบตัวเรา                                                               

 2. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม 
ไม่ให้เกิดความเส่ือมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตในท้องถ่ินของตน การประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ใน
การปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

8.  เป้าหมายกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
  เป้าหมายทั้งหมด 
 กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตําบลสบป่อง  อําเภอปางมะผ้า 
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล. และค่าจ้างเหมาก่อสร้างถังพักนํ้า คสล. จํานวน 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   

  กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมก่อสร้างป้ายโครงการ  

  กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าลุ่มนํ้าปาย จํานวน 2 ครั้ง   

  กิจกรรมท่ี 5 อบรมและศึกษาฟาร์มเกษตรอินทรีย์สําหรับผู้นําชุมชนและเกษตรกร  

  กิจกรรมที่ 6 การจัดกิจกรรมฟื้นฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า ปลูกป่า 41 ไร่  

 กิจกรรมท่ี 7 การปลูกพืชทางเลือกและแปลงสาธิต 5 ไร่  

 

 
/9.งบประมาณ... 
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9.งบประมาณ 
 จํานวน 5,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

 

10. สถานที่ดําเนินการ 
 1. ขอบเขตพ้ืนที่บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตําบลสบป่อง อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครอบคลุม
พ้ืนที่ 10,620 ไร่ ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มนํ้าปาย พิกัดกลางแปลง 47Q0425121 EUTM 
 2. พิกัดจุดแปลงสาธิตการเกษตร บ้านแม่อูมอง หมู่ 5 ตําบลสบป่อง อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พิกัดกลางแปลง 47 Q 0424022 E UTM 2148794 N  
 3. พิกัดจุดก่อสร้างถังพักนํ้า คสล. จํานวน 5 ถัง  ขนาดกว้าง 7  เมตร ยาว 7 เมตร  สูง 2 เมตร                  
พิกัด 47 Q 0424005 E UTM 2148653 N 

4. พิกัดจุดก่อสร้างถังพักนํ้า คสล. จํานวน 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. พิกัดจุดวางท่อนํ้าช่วงที่ 1 ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 1,898 เมตร วางท่อฝังลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร พิกัดเร่ิมต้นวางท่อ                  
47 Q 0426872 E UTM 2147178 N พิกัดสิ้นสุดวางท่อ 47 Q 0425452 E UTM 2147503 N 

7. พิกัดจุดวางท่อนํ้าช่วงที่ 2 ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 1,865 เมตร วางท่อฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  พิกัดเร่ิมต้นวางท่อ          
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 
พิกัดเริ่มต้นช่วงท่ี 1 47 Q 0424188 E UTM 248828N พิกัดส้ินสุดช่วงท่ี 1 47 Q 0424283 E UTM 
2148253 N พิกัดเร่ิมต้น 47 Q 0425452 E UTM 2147503 N พิกัดส้ินสุด  

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 จํานวน 1 ป้าย พิกัด 47 Q 0423968 E UTM 2148627 N 
 

11. ระยะเวลาในการดําเนินการ   
ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

12.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 1.  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลุ่มนํ้าปาย  
 2.  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี  16  สาขาแม่สะเรียง 
 3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 4.  องค์การบริหารส่วนตําบลสบป่อง 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พ้ืนที่ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มนํ้าปาย ขนาด 10,620 ไร่ ได้รับการจัดการให้คงสภาพย่ังยืน

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

ที่ 5 ตําบลสบป่อง อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. ประชนชนในพ้ืนที่จะมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
5. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า และป่า มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน พ้ืนที่ป่าเส่ือมโทรมลดลง 
7. ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน 
8. เกิดหมู่บ้านต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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1.โครงการ 
 เยาวชนคนรักษ์โลก 

 

2.หลักการและเหตุผล  
  

 ในปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ต่างๆท่ัวประเทศ เน่ืองจากโลก         
มีอุณหภูมิสูงข้ึนกว่าปกติ หรือที่ เรียกว่า ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและปรากฏการณ์            
ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน ไม่ว่าจะเป็นฝนหลงฤดู อากาศที่ร้อนจัด มรสุมที่ทําให้
เกิดอุทกภัย หรืออากาศที่หนาวจัด รวมถึงภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
หลายสาเหตุด้วยเกิดจากการทํากิจกรรมของคนที่ส่งผลต่อโลก เช่น การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง
เกินความจําเป็น การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทําให้
เพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาขยะอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทําลายป่า การถางป่า การเผาป่า       
ซ่ึงเป็นตัวการที่สําคัญ ที่ทําให้ระบบนิเวศถูกทําลาย เน่ืองจากพ้ืนที่ป่าถูกทําลาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป
สะสมอยู่ช้ันบรรยากาศมากข้ึน 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความโดดเด่นในด้านสภาพภูมิประเทศ  มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มากกว่า
ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่  ประชาชนในพ้ืนที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการทํามาหากิน ปลูกพืชเพ่ือยังชีพ 
ดังน้ัน ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นจังหวัดหน่ึงที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากปัญหา
ภาวะโลกร้อน   ทําให้ประชาชนในจังหวัดได้รับผลกระทบในหลายด้าน  ไม่ ว่าจะเป็นผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น แหล่งต้นนํ้าถูกทําลาย ป่าไม้เส่ือมโทรม ปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบด้าน
การเกษตร เน่ืองจากฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือมีฤดูฝนยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย และทําให้สินค้าทางการเกษตรขาดตลาดและส่งผลให้ราคาสินค้าสูงข้ึน ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดไม่ครึกครื้น เน่ืองจากมีการเผา
ป่าและทําให้เกิดปัญหาควันไฟปกคลุมทัศนียภาพและแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดและยังส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เกิดการเจ็บป่วยซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
คือการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ช่วยลดมลพิษ  ช่วยสร้างอากาศบริสุทธ์ิ ช่วยป้องกันนํ้าท่วม และทําให้มีนํ้าตลอดปี 
เน่ืองจากต้นไม้ดูดซับนํ้าไว้ในฤดูฝนและค่อยๆปล่อยออกมาในฤดูแล้ง  การปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็นการลด
ภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะหน่วยงานที่ มีอํานาจหน้าที่ในการคุ้มครอง       
ดูแล และบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เล็งเห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพ และด้าน
ส่ิงแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไข  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของเด็ก และเยาวชน ควรได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่ือกลางในการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ใส่ใจให้ความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วม     
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ในการรักษาแหล่งต้นนํ้าเพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นนํ้าลําธาร รวมทั้งเห็นถึงผลกระทบ              
ต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดโครงการเยาวชน      
คนรักษ์โลก ข้ึนเพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นส่ือกลางในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา   
และผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน         
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 
 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและ

ผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหา และเห็นความสําคัญของการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน            
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

4.เป้าหมาย 
1. จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสื่อกลางในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคน

ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐโดยการปลูก
ป่าต้นนํ้า จํานวน 1 แห่ง 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จํานวน  2,000  คน 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซ่ึงเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

5.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

6.งบประมาณดําเนินการ    
 จํานวน 2,500,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

7.สถานที่ดําเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

8.วิธีดําเนินการ 
 1. กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ เช่น กิจกรรมการ
ปลูกป่าต้นนํ้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ท่ีถูกทําลาย เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้
คงอยู่ต่อไป 
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 2. กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน        
โดยมีกิจกรรมที่ เน้นให้เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ       

3. กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่ือกลางในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมประกวดแฟช่ันรีไซเคิล       
การประกวดวงดนตรีและให้ศิลปินที่เป็นต้นแบบที่มีช่ือเสียงเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทําให้เยาวชน และประชาชน ได้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาทักษะ ความสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในอนาคต 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซ่ึงเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

9.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ 
 2. กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
 3. กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่ือกลางในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซ่ึงเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถ่ินของตนเอง 
 2. เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และมีจิตสํานึกเห็นความสําคัญในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักถึงการใช้พลังงานต่างๆ อย่างประหยัด 
 4. หน่วยงานภาครัฐ เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
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1.ชื่อโครงการ  

  โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง             
ที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  กําหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อํานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองและตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
มาตรา 17  (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  และ(23)  การจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติตามหนังสือส่ังการ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว.4522  ลงวันที่ ๑1  สิงหาคม  ๒๕๕8 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดําเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เป็นประจําทุกๆปีแหล่งท่ีมาของรายได้หลักที่
สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ ภาษีที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐจัดสรรให้ ภาษีที่ส่วน
ราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรให้ทั้งจํานวนและรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเก็บเอง เช่น 
ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารสวนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาก
สถานค้าปลีกนํ้ามันและยาสูบ  เพ่ือให้องค์การส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจําปี 
สถานการณ์คลังเกิดความคล่องตัว มีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึนมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการในการ
พัฒนาท้องถ่ิน  จัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทั่วถึง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนารายได้ทั้งส่วนที่จัดเก็บเองและภาษีท่ีส่วน
ราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดโอนจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจํานวน ด้วยวิธีการสร้างความรู้     
ความเข้าใจ กระตุ้น  ปลูกจิตสํานึกให้ ผู้ประกอบการและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้                
ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีช่วยพัฒนารายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างย่ังยืน  ตลอดจนให้ประชาชน
เข้าถึงบริการภาครัฐสะดวกย่ิงข้ึน  ทําให้ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมได้ร่วมกัน
พัฒนาการจัดเก็บรายได้และเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองและภาษีท่ีส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรให้ 
                  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ตระหนักถึงความสําคัญการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดีในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และให้รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ิมมากข้ึน  
สามารถนํารายได้ไปพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม       ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค  จึงได้จัดทํา “โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน” ข้ึน  
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 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงข้ันตอน วิธีการย่ืนชําระ
และช่องทางการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
                   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งที่มารายได้ของท้องถ่ิน   
                3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันใน
ด้านรับบริการโอนย้ายใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน และจดทะเบียนรถใหม่ (กรณีรถทุกประเภทค้างชําระภาษี
ติดต่อกันเกิน 3 ปี) 
  3.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและส่วนราชการอ่ืน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ผู้ประกอบการ และประชาชน ในการพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน 
  3.5 เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ส่วนที่จัดเก็บเองและภาษีที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรร
ให้ทั้งจํานวน ให้เพ่ิมมากข้ึน   

        4.เป้าหมาย 

          เชิงปริมาณ 
  1. ประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทราบข้อมูลข่าวสาร วิธีการ ข้ันตอน
การชําระภาษีและค่าธรรมเนียม ตลอดจนวิธีการมีส่วนร่วมในพัฒนารายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์  ครบจํานวน 7 อําเภอ 
                     2. ผู้นําชุมชน นักเรียน และผู้ใช้รถ ที่เข้าร่วมรับการอบรมและรับบริการโอนย้ายเปล่ียนใช้ป้าย
ทะเบียนรถแม่ฮ่องสอนในพ้ืนที่ อําเภอปาย อําเภอแม่สะเรียงและอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จํานวน  600 ราย 
            เชิงคุณภาพ 
                    1.ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถทราบข้อมูลและข้ันตอนการย่ืนชําระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ มีผลทําให้รายได้ประเภท
จัดเก็บเองและที่ส่วนราชการจัดเก็บและจัดสรรให้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยอัตราร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมาก 
                     2. ผู้นําชุมชน นักเรียน และผู้ใช้รถ ได้รับความรู้จากการอบรมและพึงพอใจต่อบริการของรัฐ 
ในอัตราร้อยละ 80 
          5. กลุ่มเป้าหมาย 

              5 .1 ผู้ประกอบการโรงแรม  / ผู้ประกอบการนํ้ามัน - ยาสูบ/ประชาชนทั่ วไป   รวมจํานวน                 
7  อําเภอ 
              5.2 ผู้นําชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ใช้รถ เข้าร่วมโครงการ  จํานวน   600  ราย 

6.ระยะเวลาดําเนินการ  
  ภายนปีงบประมาณ  2561 
          7. งบประมาณในการดําเนินการ 

จํานวน   400,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  2561-2564             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
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      8.วิธีดําเนินการ 

  8.๑  จัดกิจกรรม “การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” 
โดยการดําเนินการจัดทําออกแบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ข้ันตอน  วิธีการยื่นชําระ และช่องทางการชําระ ของภาษี
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานประกอบการค้านํ้ามัน ภาษีบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถาน
ประกอบการค้ายาสูบ  และค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้เร่ืองภาษีมูลค่าเพ่ิมช่วยท้องถ่ินอย่างไร     
โดยมีข้ันตอนดําเนินการกิจกรรม ดังน้ี 
                       - ประชุมหารือกําหนดสถานที่ติดต้ังป้าย  และเน้ือหารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
                      - จัดทําหนังสือขออนุญาตส่วนราชการในการติดต้ังป้ายในเขตรับผิดชอบ 
                        - จัดทําบันทึกขอความร่วมมือกองช่างในการประมาณราคาโครงป้ายไวนิล 
                      - ประสานผู้รับจ้างในการจัดจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
                         - ดําเนินการติดต้ังประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ 7 อําเภอ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ทราบ
ข่าวสาร 
                           - รายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม 
                        8.2 จัดกิจกรรมการอบรมและออกบริการ “รักแม่ฮ่องสอน  ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน” 
ร่วมกับสํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยอ่ืนที่เก่ียวข้อง  โดยการอบรมให้ความรู้และออกบริการผู้นําชุมชน 
นักเรียน ประชาชนผู้ใช้รถที่มีความประสงค์ได้รับความรู้และรับบริการโอนย้ายเปล่ียนมาใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน 
และจดทะเบียนให้รถทุกประเภทที่ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี  ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับรายได้ท้องถ่ิน กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และเทคนิคการขับข่ีรถที่ปลอดภัย และกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดความภาคภูมิใจในการใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล  ได้ส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในส่วนภาษีที่หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ
และจัดสรรให้ โดยมีข้ันตอนดําเนินงาน ดังน้ี 

                           - ประชุมหารือคณะทํางาน ในการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบเน้ือหาที่ใช้ในการอบรม รูปแบบ
การจัดทําส่ือที่ใช้ในการอบรม  
                           - ประสานการดําเนินการจัดกิจกรรมกับสํานักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการ        
บูรณาการทํางานและเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่       
ด้านการจดทะเบียนโอนย้ายป้ายทะเบียนรถทุกประเภท  ต่อภาษีรถที่ขาดต่อภาษีเกิน ๓ ปี ด้านตรวจสอบรถ
และตรวจสภาพรถ 

      - ดําเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่อําเภอปาย  อําเภอแม่สะเรียง และอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
โดยประสานขอความร่วมมือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนระดับมัธยมประจําอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่อําเภอปาย อําเภอแม่สะเรียงและอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ส่งข้อมูลผู้นําชุมชน ประชาชนที่มีความ
ประสงค์จะร่วมรับการอบรมและใช้บริการโอนย้ายใช้ป้ายทะเบียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     -  รายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม 
 

 

 

/9 . ข้ันตอนการ… 
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9. ข้ันตอนดําเนินการ 

 9.1 จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  1.ขอความเห็นชอบโครงการ 
  2.ดําเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
  3.ดําเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ   
  4.ดําเนินการด้านการเบิกจ่าย  
  5.รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 9.2 กิจกรรม รักแม่ฮ่องสอนร่วมใจใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน  จํานวน 3  ครั้ง 
  1.ขอความเห็นชอบโครงการ 
  2.ดําเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
  3.ดําเนินการประชาสัมพันธ์ /ดําเนินงานกิจกรรมตามโครงการ   
  4.ดําเนินการด้านการเบิกจ่าย  
  5.รายงานผลการดําเนินโครงการ 

๑0.ผู้รับชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   1.ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิธีการข้ันตอน ช่องทางการ
ชําระภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้ท้องถ่ินเพ่ิม    
มากข้ึน 
                 2.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งที่มาของรายได้ท้องถ่ิน   
                   3. ประชาชนได้รับความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการโอนย้ายเปล่ียนใช้
ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน 
                    4. เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพ้ืนที่ และส่วนราชการ  ผู้ประกอบการ ประชาชนในการร่วมกันพัฒนารายได้ท้องถ่ินร่วมประสานการทํางาน
แบบบูรณาการกับส่วนราชการอ่ืน องค์กรกปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน รวมถึงประชาชนด้านการพัฒนารายได้ของ
องค์กร  
                    5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้ที่จัดเก็บเองและส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บ
จัดสรรให้ เพ่ิมมากข้ึน 
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1.2.3   สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.ชื่อโครงการ  
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบตามแนวคิดวนเกษตร 
 

2.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดําเนินโครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงวนเกษตร           
ปี พ.ศ.2559 โดยได้บูรณาการร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอสบเมยและสํานักงานเกษตรอําเภอแม่สะเรียง   
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกพ้ืนที่อําเภอสบเมย และอําเภอแม่สะเรียง  ได้แก่       
อะโวคาโดและเสาวรส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร สร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสร้างทางเลือกให้
เกษตรกรในการเพาะปลูก  
  ในปี พ.ศ.2560 ได้มีติดตามและประเมินผลเกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนท่ีอําเภอ             
แม่สะเรียง และอําเภอสบเมย พบว่าต้นกล้าในแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้เท่าท่ีควร เน่ืองจากประสบปัญหาโรคและแมลงที่เกิดข้ึนกับเสาวรสและอะ
โวคาโด แหล่งนํ้าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชและการติดตามให้คําแนะนําของเกษตรอําเภอทําได้
ยาก เน่ืองจากข้อจํากัดของบุคลากรท่ีมีไม่เพียงพอและระยะทาง  จึงไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างท่ัวถึง  ซ่ึง
จากการวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าวพบว่าปัจจัยความสําเร็จของโครงการดังกล่าว คือตัว
ของเกษตรกร ซ่ึงจากการดําเนินโครงการดังกล่าว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความเข้าใจใน
การเพาะปลูกทั้งพืช 2 ชนิดยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากระยะเวลาในการอบรมมีจํากัด ทําให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ที่ไม่เพียงพอเม่ือประสบปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้และขยายผลไปยังคนในชุมชนได้
เท่าท่ีควร จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยนําเกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ 
ในด้านการเพาะปลูกเสาวรสและอะโวคาโดและศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ท่ีมีการเพาะปลูกที่ประสบความสําเร็จ 
เพ่ือจักได้นํามาปรับใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้อย่างย่ังยืนเป็นต้นแบบเกษตรกรและขยาย
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถลดการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตรเชิงเดี่ยวอีกทาง
หน่ึงด้วย 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้  ลดรายจ่ายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและพ้ืนที่ทํากิน โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ รู้จักจัดสรรที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการปลูกพืชแบบผสมผสานมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นว่าการ
พัฒนาเกษตรกรท่ีได้รับการส่งเสริมพืชทางเลือกแล้วและเกษตรกรท่ีสนใจ  ได้รับการเรียนรู้เพ่ิมเติมในด้านการ
ปลูกเสาวรสและอะโวคาโด ทําให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพาะปลูกเพ่ิมมากข้ึน เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาพืชที่
ได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคง และสามารถ
ขยายความรู้ไปยังเกษตรกรรายอ่ืนท่ีมีความสนใจในการปลูกพืชทางเลือกที่สร้างรายได้ เพ่ือให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบตามแนวคิดวน
เกษตร ข้ึน                                                                                                 /วัตถุประสงค์...                      
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3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบในการปลูกพืชทางเลือก 
2. เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทางเลือกให้เกิดข้ึนในชุมชน 
3. เพ่ือลดการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 

 

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

5.กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรในพ้ืนที่ อําเภอสบเมย จํานวน 30 คน และ เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอแม่สะเรียง           
จํานวน 30 คน 
  

6.ระยะเวลาและสถานท่ี 
 ภายในปีงบประมาณ  2561  ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

7.งบประมาณ 
 จํานวน  500,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

8.วิธีการดําเนินงาน 
     ข้ันเตรียมการ 
  - ประสานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมา  จํานวน 60  ราย 

- ประสานสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
- ประสานวิทยากร 

ขั้นการดําเนินงาน 
- กําหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  โดยมีกลุ่มเกษตรกรพร้อมเจ้าหน้าที่ จํานวน 70 คน  โดยแบ่ง

การอบรมเป็น 2 รุ่น 
- ติดตามและประเมินผลการอบรมตามโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

9.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบในการดําเนินงานตามโครงการ 
 2. ดําเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
 3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
  

/10. ผู้รับผิดชอบ... 
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10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองแผนและงบประมาณ                                                                                

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.3.1 สร้างจิตสํานึก... 
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1.3.1  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2.หลักการและเหตุผล 

 เยาวชน  ถือเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศให้ เจริญ ก้าวหน้า  ท้ั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม                
และความม่ันคงของชาติในอนาคต  เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่
ดี  ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิต จึงจะเป็นบุคคลที่
เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เยาวชนที่ขาดคุณธรรม
เปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้วไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล  การส่งเสริม
และจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแก่เด็กและเยาวชนมีความสําคัญ             
เพ่ือเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี  คือ  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 ในยุคสมัยที่สังคมและเศรษฐกิจก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว  ทําให้มีปัญหาทางสังคมก็มากข้ึนเป็นลําดับ 
เด็กและเยาวชนก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังน้ัน  การพัฒนาด้านจิตใจแก่เยาวชนถือเป็นเรื่องจําเป็น
ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาท 
อํานาจ หน้าที่  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตามยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จึงได้บูรณาการทํางานร่วมกับ ชมรม
นักศึกษาคริตสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) จัดทําโครงการเสริมสร้างเยาวชน
สมานฉันท์  (Together) ข้ึน   

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงการเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 
 2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้เพ่ือดํารงตนอยู่ในสังคม          
ได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมถูกต้อง 
 3.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการเป็นคนดี อันหมายถึง  การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต  เป็นผู้ท่ีมีจิตอาสาให้กับสังคม  เป็นผู้ที่จะร่วมสร้างสังคมให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู่  ตลอดจนการปลูกฝัง
ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต  เป็นผู้มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ 
 

4.เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ   เด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จํานวน  450  คน  
เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเป็นผู้มีมีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต 
  

5.กลุ่มเป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6.สถานที่ดําเนินการ 
ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

7.ระยะเวลาดําเนินการ   
 ภายในปีงบประมาณ  2561                                                          /8. งบประมาณ... 
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8.งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวน 100,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

9.วิธีการดําเนินงาน 

 1.เสนอจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2.บูรณาการการทํ างานร่วมกันกับ  ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                  
(วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) และสถานบันการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
          3. ชมรมฯ ประสานงานกับสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
          4. ชมรมฯ ประสานจัดหาวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
          5. ชมรมฯ จัดเตรียมสถานท่ีอบรม 
 6. ดําเนินการจัดฝึกอบรม  1 วัน  และนําเสนอกิจกรรมจิตอาสาของเครือข่ายเยาวชนคริสจาก        
คริสจักรต่างๆ  

7.ติดตามประเมินผลโครงการ  (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
 

10.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบดําเนินโครงการ 
 2. ดําเนินการด้านพัสดุด้านการเงินการคลัง 
 3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5. รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) 

 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงการเป็นเยาวชนท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 
 2.เด็กและเยาวชนสามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้เพ่ือดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 3.เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงการเป็นคนดี  
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1.ชื่อโครงการ 
 อบรมจริยธรรมอิสลาม 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 มัสยิดญามีอาตุลอิสลามเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ท่ีสุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน คู่กับชุมชนมุสลิม ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
ชุมชนแรก และใหญ่ที่ สุดของจังหวัด เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนากิจของประชาชนในโซนใต้ทั้งหมด            
4 อําเภอ จํานวนมากกว่า 100 คน โดยมีศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจํามัสยิดซ่ึงได้รับอนุญาตจัดต้ัง
โดยกรมการศาสนา (ซ่ึงต่อมาได้ขยายการดําเนินกิจกรรมสู่ 4 อําเภอในโซนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน)                  
ได้รับการอนุเคราะห์จัดสร้างอาคารโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นศูนย์กลางการประกอบ
กิจกรรมด้านศาสนา อีกทั้ งเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้าน วัฒนธรรมที่ แตกต่างหลากหลายแก่ชนทุกศาสนิก                  
เพ่ือเป็นการสานต่อเจตนารมดังกล่าว คณะทํางานด้านการศึกษาของชุมชนมุสลิมจึงได้กิจกรรมการอบรมศาสนา 
และจริยธรรมข้ึนในศูนย์จริยธรรมอิสลามของมัสยิด เพ่ือร่วมขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้หลักธรรมศาสนาสู่การ
ดําเนินชีวิตแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ทั้งมุสลิมและต่างศาสนิกที่แวะ
เวยีนเข้ามารับฟังการบรรยายธรรมสัญจร เพ่ือนําสู่การดําเนินชีวิตที่มีความสมานฉันท์ และสร้างสรรค์สังคมให้สุข
สงบร่วมกัน 
 

3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้เยาวชนมุสลิมได้อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปจากศาสนา

อ่ืนๆ 

- เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในการเข้าร่วมกิจกรรม 

- เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมศาสนามากข้ึน 

- เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนให้แน่นแฟ้น และสร้างสังคมสันติสุข 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
- เยาวชนและประชากรมุสลิมในพ้ืนที่ 4 อําเภอ คืออําเภอขุนยวม แม่ลาน้อย สบเมยและอําเภอ           

แม่สะเรียง จํานวน 100 คน 
- กลุ่มร่วมสังเกตการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้จากศาสนิกอ่ืนที่สับเปล่ียนแวะเวียนร่วมสังเกตการณ์                   

จํานวน 70 คน 
5.วิธีดําเนินการ 

- เสนอต่อประชุมประชาคมแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- จัดทําโครงการ และเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

/จัดประชุม... 
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- จัดประชุมคณะทํางาน อบรมพ่ีเล้ียง และวิทยากร 4 อําเภอ ก่อนการอบรมสองสัปดาห์ เพ่ือเรียนรู้
หลักการดูแลเยาวชนร่วมกับวิทยากร เพ่ือให้มาตรฐานหลักสูตรการจัดอบรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- จัดการอบรมเยาวชนจาก 4 อําเภอเร่ืองการละหมาด การถือศีลอด การดําเนินชีวิตประจําวัน       
ตามหลักการศาสนาอิสลาม ประกอบกับการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมในการดําเนินชีวิตให้ผู้
เข้ารับการอบรม 

- ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปรายงานเสนอต่อผู้สนับสนุนงบประมาณ 
 

งบประมาณในการดําเนินการ 
 จํานวน 300,000.- บาท (งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ภายในปีงบประมาณ  2561 

สถานที่ดําเนินการ 

 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้รับผิอชอบโครงการ 

 กองการศึกษาฯ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ศาสนาอิสลามได้รับการสืบทอด และเข้าใจอย่างถูกต้อง 
- เยาวชนมุสลิม และเยาวชนต่างศาสนิกได้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน 
- เยาวชนได้นําหลักธรรมศาสนาอิสลามสู่การดําเนินชีวิต 
- เยาวชนได้รับการพัฒนาในเร่ืองของจริยธรรมและคุณธรรมในการใชชี้วิต 
- ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยไม่แบ่งแยก 
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1. โครงการ 
  เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน      
อบจ.บ้านจองคํา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้มีการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมบังคับ โดยให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ
ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและค้นพบความสามารถของตนเอง ดังน้ันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงเป็น
กระบวนการท่ีจะพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การพ่ึงตนเอง การเสียสละ
ต่อสังคมและและความเป็นประชาธิปไตย 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งจัดให้แก่ผู้เรียนทุกกลุ่มและมีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถ
นําความรู้ด้านต่างๆไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้มีหลักการจัดโดย กําหนด
วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ฝึกให้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการท่ีเป็นประโยชน์
และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเน่ือง มีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมกําหนดเวลาในการ 
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้เรียนเป็นผู้ดําเนินการ มีครูเป็นที่
ปรึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ืองโดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินของการผ่านช่วงช้ันเรียน 

 วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เป็นวิชาหน่ึงของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ         
ได้กําหนดให้มีข้ึนในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ทักษะชีวิต เป็นการจัดการศึกษาตามจุด    มุ่ง
หมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และเดินทางไกลลูกเสือ เพ่ือฝึก
และทดสอบความรู้ ต้องกระทําโดยปฏิบัติจริง เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรงรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันและ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดําเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด    โรงเรียน 
อบจ. บ้านจองคํา  ได้นําหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ของ ป.ป.ช. มาปรับใช้ในโครงการนี้ด้วยเพ่ือเป็นการให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องของการป้องกันการทุจริตนําไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีและการเป็นลูกเสือที่มี
จิตสํานึกหรือค่านิยมเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต  
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้นักเรียนตามเนื้อหาหลักสูตรวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ในแต่ละระดับ 
 3.2 เพ่ือฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันของนักเรียน โดยเน้นกระบวนการกลุ่มเป็นสําคัญแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ลักษณะการพึ่งตนเอง 
 3.3 เพ่ือทบทวน ทดสอบและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ ตลอดปีการศึกษา             
ตามจุดประสงค์ของการเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.4 เพ่ือฝึกความสามารถ มีวินัย มีใจเมตตากรุณาและรู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.5 สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของ ป.ป.ช.  
 3.6 สร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาดให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 

4.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคนจํานวน 300 คน 
  -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ทุกคนจํานวน 150 คน 
  -ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะครูและบุคลากรโรงเรียน จํานวน 50 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  -ลูกเสือ  – เนตรนารี ได้ฝึกกระบวนการทํ างานร่วมกันเป็นห มู่คณะ  การแก้ปัญหา               
การพ่ึงพาตนเอง มีความสามัคคี อุทิศตนและบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ตลอดจนฝึก ทดสอบและประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ สามารถนําความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่าง เหมาะสม 
 

5.วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมการเข้าค่ายและเดินทางไกลกับนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
และสามัญรุ่นใหญ่ 
 5.2 นําผลการวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมการเข้าค่ายและเดินทางไกลของนายหมู่ลูกเสือ –เนตรนารี 
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่มาออกแบบกิจกรรมระหว่างผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะครูและบุคลากร 
 5.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.4 กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะสั้น 30 ช่ัวโมง และพร้อม
แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจํานวน 10 กิจกรรม ประกอบด้วย 
  1. กิจกรรมประวัติความเป็นมา ขบวนการลูกเสือ   
  2. กิจกรรมแผนท่ี เข็มทิศและดวงดาว 
  3. กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย 
  4. กิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด 
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  5. กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
  6. กิจกรรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
  7. กิจกรรมเกม กีฬาและนันทนาการ 
  8. กิจกรรมงานประดิษฐ์ งานฝีมือ 
  9. กิจกรรมเง่ือนและการผูกแน่น 
  10. กิจกรรมระเบียบแถว ระบบหมู่กิ และเตรียมเข้าค่ายและเดินทางไกล 
 5.5 กําหนดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ค่าย
ช่ัวคราว ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคํา จํานวน 3 วัน 2 คืน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 
  1. การเปิดกองและเดินทางไกล 
  2. ราชสดุดี 
  3. การปฐมนิเทศการเข้าค่าย การเปิดค่ายและกิจกรรมชาวค่าย 
  4. กิจกรรมการประกอบอาหาร 
  5. กิจกรรมบุกเบิกและผจญภัย 
  6. ชุมนุมรอบกองไฟ 
  7. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
  8. กิจกรรมนันทนาการ 
  9. กิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 
  10. กิจกรรมสรุปผลการเข้าค่ายและพิธีมอบเกียรติบัตร 
 5.6 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 
 5.7 จัดทําคู่มือและเอกสารประกอบการเข้าค่ายพักแรม 
 5.8 จัดทําบานบุกเบิกและฐานผจญภัย จํานวน 15 ฐาน โดยใช้วิทยากรในการควบคุมฐานที่ต้องการ
ความปลอดภัยเป็นพิเศษ จํานวน 5 คน คนละ 3 ช่ัวโมง 
 5.9 ดําเนินงานตามโครงการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะส้ัน 
และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลตามเวลาที่กําหนด 
 5.10 ประเมินผลโครงการ 
 5.11 สรุปผลการดําเนินงาน 
 5.12 จัดทํารายงาน 
   

6. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 ดําเนินการด้านพัสดุด้านการเงินการคลัง 
 6.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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 6.4 เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 6.5 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 7.1. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะส้ัน 30 ชั่วโมง (ดําเนินการภายใน
ปีงบประมาณ  2561) 
 7.2. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล (ดําเนินการภายในปีงบประมาณ  2561) 
 

8. สถานที่ 
 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคํา 
 

9. งบประมาณ  
 จํานวน 100,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคํา 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่มีความรู้ตามเน้ือหาหลักสูตรวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 
ในแต่ละระดับ 
 11.2 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ
พ่ึงตนเองได้ 
 11.3 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ได้ทบทวน ทดสอบและผ่านการประเมินเข้าร่วม
กิจกรรมของลูกเสือ ตลอดปีการศึกษาตามจุดประสงค์ของการเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 11.4 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่เกิดความสามัคคี มีใจเมตตากรุณาและรู้จักบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 11.5  ลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญและสามัญรุ่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของ ป.ป.ช.  
 11.6 เกิดเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา 
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 1.3.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
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1.โครงการ 
 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในการติดตาม  ตรวจสอบ  การทุจริตในภาครัฐ) 

2.หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและประพฤติมิชอบได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ  
การเมือง  สังคม  ความม่ันคง  ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ  ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวได้
ส่งผลต่อเน่ืองทําให้ประชาชนสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆของภาครัฐที่จะแก้ไขปัญหาและ
ดําเนินการใดๆในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ  ซ่ึงคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตไว้  4  ยุทธศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการประสานความร่วมมือในการ
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครับและแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตนเอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  4  ปี  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่  2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  มาตรการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กําหนดให้ภาคประชาชนต้องให้มาประชาคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ดังน้ัน  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) และสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)  และไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือส่งเสริม  เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน  ตามหลักธรรมาภิบาล          
โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3.เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยและระบบกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม และถ่วงดู
ลการใช้อํานาจให้เหมาะสม  ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ร่วมถึงส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิในภาครัฐ                                     /4.เพ่ือสร้าง... 
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 4.เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนเก่ียวกับปัญหาหารทุจริต  รวมถึงแนวทางข้ันตอนใน             
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธ์ิผล                                                  
 5 .เพ่ื อ เผยแพร่ ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุ ก ข์ตามแนวทางและ ข้ันตอนในการป้องกัน                  
และปราบปรามการทุจริต 
 6.เพ่ือช้ีแจ้งทําความเข้าใจถึงแนวทางโครงข่ายภารกิจงานและการทํางานของภาครัฐโดยเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในฐานะท่ีเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุด 
 

4.เป้าหมายการดําเนินงาน 
 การอบรมเด็กและเยาวชนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคํา  รวมถึงครูประจําช้ัน  จํานวน  75  คน           
และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง  จํานวน  25  คน  รวมทั้งหมด  100  คน 
 

5.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

6.วิธีการดําเนินงาน 
 1.รวบรวมข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 2.ประสานงานโรงเรียน  อบจ. บ้านจองคํา  ถึงแนวทางในการจัดทําโครงการและจํานวนกลุ่มเป้าหมาย   
 3.ประสานงานสถานที่ศึกษาดูงานตามกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องในกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
 4.จัดอบรมกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.แบ่งกลุ่มและเดินทางเพ่ือศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  สรุปผลการศึกษาดูงานและรายงานผลเป็นกลุ่ม 
 6.สรุปโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 

7.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบดําเนินโครงการ 
 2.ดําเนินการด้านพัสดุ  ด้านการเงินการคลัง 
 3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการดําเนินโครงการ 
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8.งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 500,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน)                                                                                      
       

9.สถานที่ดําเนินโครงการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.เด็กและเยาวชน  มีจิตสํานึกและค่านิยม  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศน์ใน        
การร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
 2.เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับสถานศึกษา     
ในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตภาครัฐ  ร่วมถึงกิจกรรมในการส่งเสริมการยึดม่ันในระบบประชาธิปไตย 
 3.สามารถสร้างระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดูลการใช้อํานาจให้เหมาะสมชัดเจน 
มีประสิทธิ  และสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 4.เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในปัญหาการทุจริต  รวมถึงข้ันตอนและกระบวนการในการป้องกันการ
ทุจริต 
 5.เด็กและเยาวชนทราบถึงข้ันตอนในการตรวจสอบหรือข้ึงข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
  

11.การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 1.ติดตามและประเมินผลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย  และหน่วยงานที่ได้เข้าไปศึกษา            
ดูงาน 
 2.สรุปผลในภาพรวมรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
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1.3.3  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
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1.โครงการ  
 เครือข่ายต้นกล้า อาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 

2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของประชากร มี

ผลสืบเน่ืองทําให้เกิดปัญหากับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ป่าไม้ถูกทําลาย  ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ขาดแคลนนํ้า และเกิดมลพิษทางอากาศ ฯลฯ 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถทําได้หลายแนวทาง 
เช่น การป้องกันคุ้มครองทรัพยากรที่สามารถเกิดข้ึนใหม่ได้เอง เพ่ือให้มีอัตราในการนําทรัพยากรมาใช้อยู่ใน
ระดับท่ีสามารถเกิดข้ึนมาทดแทนได้ทัน การดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทรัพยากรท่ีลดลงหรือเส่ือมสลายของ
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟู การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยความฉลาดและใช้
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์มากที่สุด โดยหลีกเลี่ยงให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 
กระบวนการดําเนินการอนุรักษ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุมทั้งปัญหาด้านการทําลาย
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเส่ือมโทรมรวมถึงปัญหาการก่อมลพิษแก่ส่ิงแวดล้อมที่จะส่งผล
กระทบกลับมาสู่ตัวมนุษย์เองด้วย  

เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน คือกลุ่มเยาวชนที่ มีจิตอาสา เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา           
ซ่ึงมาจากโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 13  โรงเรียนๆ ละ 10 คน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน มุ่งหวังที่จะให้เยาวชนกลุ่มน้ีเป็นแกนนําในการมีจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชน สังคมในด้านต่างๆ รวมถึง
ด้านการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชน
รับรู้ได้ถึงปัญหาและผลกระทบต่อชุมชนของตนเองที่เกิดจากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมในชุมชนในการแก้ปัญหาตามกําลังความสามารถของตนเอง ดังน้ันเพ่ือให้เยาวชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึง
ได้จัดโครงการ “เครือข่ายต้นกล้า อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ข้ึน 

 

3.มีวัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นเยาวชนจิตอาสาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน 

 ๓. เพ่ือให้เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีการทํางานเป็นทีม 
และมีความกล้าแสดงออก 

 

4.วิธีดําเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 
 1. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน แต่ละโรงเรียนร่วมกันคิด วิเคราะห์ปัญหา เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน และนําเสนอกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยกล่ันกรองกิจกรรม รว่มประสานงาน หารือร่วมกัน
กับเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน เพ่ือวางแผนการดําเนินกิจกรรม 
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 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจกรรมที่
เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน แต่ละโรงเรียนเสนอมา/ 
 

กิจกรรมที่ 2  
 จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน  

 

5.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. เสนอโครงการขอความเห็นชอบดําเนินการตามโครงการ 
 2. ดําเนินการด้านพัสดุด้านการเงินการคลัง 
 3. ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

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

 รวมทั้งสิ้น   143  คน 
7.ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

9.สถานที่ดําเนินงาน  
 กิจกรรมท่ี 1 ในพ้ืนที่ของเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน 
 กิจกรรมท่ี 2 อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

10.งบประมาณ 
 จํานวน 300,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีสามารถเข้าใจปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน สามารถร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมแก้ไขปัญหา 
2. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน สามารถเป็นเยาวชนต้นแบบในการคิดดี ทําดี 
3. เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ เข้าใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน        
ในสังคม และเกิดจิตสํานึกในการที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือสังคม 
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1.โครงการ 
 เสริมสร้างพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 

2.หลักการและเหตุผล 

 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตามแบบเยาวชน  พลเมือง โดย หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะ       
ที่สําคัญ  คือ  เป็นผู้ที่ยึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตยในการ
ดํารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดํารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  อันจะก่อให้เกิด
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตามหลักการ                  
ทางประชาธิปไตย 

แนวทางของการปฏิบัติในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   
  ด้านสังคม  ได้แก่  การแสดงความคิดอย่างมี เหตุผล   การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ อ่ืน            
การยอมรับเม่ือผู้อ่ืนมีเหตุผลที่ดีกว่าการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์  การเคารพระเบียบของสังคม  
การมีจิตสาธารณะ  คือ  เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ  
  ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ การประหยัดและอดออมในครอบครัว  การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพท่ีทํา
การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  การสร้างงานและ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก  การเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค        
ที่ดี มีความซ่ือสัตย์  ยึดม่ันในอุดมการณ์ที่ดีต่อชาติเป็นสําคัญ   

ด้านการเมืองการปกครอง  ได้แก่  การเคารพกฎหมาย  การรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนโดย
อดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดข้ึน  การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  การกล้าเสนอความคิดเห็น
ต่อส่วนรวม  การทํางานอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา  การพัฒนาประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา      
ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนด้าน
การเมืองการปกครอง  ตัวแปรท่ีสําคัญที่เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ในวัยทํางานเท่าน้ัน  
แต่ยังหมายถึงเด็กและเยาวชนที่อยู่เป็นจํานวนมาก  ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาสังคมเช่นกัน  และมีความ
เก่ียวข้องกับทุกภาคส่วนในสังคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก  ในการท่ีจะปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่
สามารถจะเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมและประเทศชาติ  เป็นเยาวชนท่ีมีจิตอาสา  จิตสาธารณะเพ่ือ
ชุมชนสังคม รวมถึงร่วมดูแลพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนท้องถ่ินของตนเอง จึงได้
จัดทําโครงการเสริมสร้างพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมข้ึน  เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทการเป็นพลเมืองดีของสังคม และเพ่ือให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปิดโลกทัศน์
ทางความคิด จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้นําประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเก่ียวกับการสร้าง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน)  การเรียนรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย เพ่ือจะได้นําความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับตนเองและสังคม  ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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3.วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเป็นพลเมืองที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 3. เพ่ือให้ นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงานสถานที่ ต่างๆ และเรียนรู้ประสบการณ์              
นอกห้องเรียน                                                                                                      
 

4. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ  

-จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จํานวน  13  โรงเรียน (เครือข่ายต้นกล้า 
อบจ.) 

พร้อมครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งส้ิน 155 คน 

 2. เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 
  - นักเรียน สามารถนําส่ิงที่ ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
     เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. สถานที่ดําเนินการ 
 ภายในประเทศไทย 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน  1,070,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

9.วิธีการดําเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ 
2. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย  สถานท่ีศึกษาดูงาน 
3. ดําเนินการกําหนดกิจกรรม ในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
จํานวน  2 กิจกรรม 
 -กิจกรรมฝึกอบรม  
 -กิจกรรมศึกษาดูงาน 

 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ (แบบประเมินความพึงพอใจ) และจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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10.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบดําเนินการตามโครงการ 

 2. ดําเนินการด้านพัสดุด้านการเงินการคลัง 

 3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 4. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 5. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

11.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเข้าใจถึงการจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตามหลักประชาธิปไตย ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครอง 
 2. เยาวชน นักเรียน มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 3. นักเรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการเรียนรู้
และใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

 
                                              

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. โครงการ... 
 

-68- 



 
1.โครงการ 
 เยาวชนคนรักษ์โลก 

 

2.หลักการและเหตุผล  
  

 ในปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ต่างๆท่ัวประเทศ เน่ืองจากโลก         
มีอุณหภูมิสูงข้ึนกว่าปกติ หรือที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงและปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน ไม่ว่าจะเป็นฝนหลงฤดู อากาศที่ร้อนจัด มรสุมท่ีทําให้เกิด
อุทกภัย หรืออากาศท่ีหนาวจัด รวมถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
หลายสาเหตุด้วยเกิดจากการทํากิจกรรมของคนที่ส่งผลต่อโลก เช่น การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างส้ินเปลือง
เกินความจําเป็น การเผาไหม้เช้ือเพลิงจากถ่านหิน นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ      จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
ทําให้เพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาขยะอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทําลายป่า การถางป่า การเผาป่า 
ซ่ึงเป็นตัวการที่สําคัญ ที่ทําให้ระบบนิเวศถูกทําลาย เน่ืองจากพ้ืนที่ป่าถูกทําลาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไป
สะสมอยู่ช้ันบรรยากาศมากข้ึน 

 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความโดดเด่นในด้านสภาพภูมิประเทศ  มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มากกว่า
ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่  ประชาชนในพ้ืนที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการทํามาหากิน ปลูกพืชเพ่ือยังชีพ 
ดังน้ัน ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเป็นจังหวัดหน่ึงที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากปัญหา
ภาวะโลกร้อน   ทําให้ประชาชนในจังหวัดได้รับผลกระทบในหลายด้าน  ไม่ ว่าจะเป็นผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น แหล่งต้นนํ้าถูกทําลาย ป่าไม้เส่ือมโทรม ปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบด้าน
การเกษตร เน่ืองจากฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือมีฤดูฝนยาวนานกว่าปกติ ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย และทําให้สินค้าทางการเกษตรขาดตลาดและส่งผลให้ราคาสินค้าสูงข้ึน ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดไม่ครึกครื้น เน่ืองจากมีการเผา
ป่าและทําให้เกิดปัญหาควันไฟปกคลุมทัศนียภาพและแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดและยังส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เกิดการเจ็บป่วย    ซ่ึงแนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน คือการปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ช่วยลดมลพิษ      ช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ ช่วยป้องกันนํ้าท่วม และทําให้มีนํ้า
ตลอดปี เน่ืองจากต้นไม้ดูดซับนํ้าไว้ในฤดูฝนและค่อยๆปล่อยออกมาในฤดูแล้ง  การปลูกต้นไม้นอกจากจะเป็น
การลดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อีกทางหน่ึงด้วย 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะหน่วยงานที่ มีอํานาจหน้าที่ในการคุ้มครอง       
ดูแล และบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เล็งเห็นว่าปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ด้านสุขภาพ และด้าน
ส่ิงแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตหากไม่ได้รับการแก้ไข  โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของเด็ก และเยาวชน ควรได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก ตระหนักและ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่ือกลางในการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ใส่ใจให้ความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วม  
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ในการรักษาแหล่งต้นนํ้าเพ่ือสร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นนํ้าลําธาร รวมทั้งเห็นถึงผลกระทบต่อปัญหา
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดโครงการเยาวชนคนรักษ์โลก ข้ึน
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นส่ือกลางในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา   และผลกระทบจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 
 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและ

ผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปัญหา และเห็นความสําคัญของการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน            
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 

4.เป้าหมาย 
1. จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่ือกลางในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้             

ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐโดยการปลูก
ป่าต้นนํ้า จํานวน 1 แห่ง 
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จํานวน  2,000  คน 
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซ่ึงเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

5.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

6.งบประมาณดําเนินการ    
 จํ าน วน  2 ,5 00,000.- บาท  (ประมาณ การตามแผน พัฒ น าท้ อ ง ถ่ิ น ส่ี ปี  2 5 6 1 -2 5 6 4                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

7.สถานที่ดําเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

8.วิธีดําเนินการ 
 1. กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ เช่น กิจกรรมการ
ปลูกป่าต้นนํ้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ท่ีถูกทําลาย เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้
คงอยู่ต่อไป 
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 2. กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
กิจกรรมที่เน้นให้เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ       

3. กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่ือกลางในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมประกวดแฟช่ันรีไซเคิล       
การประกวดวงดนตรีและให้ศิลปินที่เป็นต้นแบบที่มีช่ือเสียงเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทําให้เยาวชน และประชาชน ได้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาทักษะ ความสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในอนาคต 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซ่ึงเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

9.ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ 
 2. กิจกรรมให้ความรู้และการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
 3. กิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่ือกลางในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ทุกคน
ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของครู และนักเรียนในการลดปัญหาภาวะโลก
ร้อนซ่ึงเป็นการลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถ่ินของตนเอง 
 2. เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และมีจิตสํานึกเห็นความสําคัญในการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักถึงการใช้พลังงานต่างๆ อย่างประหยัด 
 4. หน่วยงานภาครัฐ เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
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2.1.  การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน    
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)   
ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ .ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ           
ธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่ มีความสําคัญย่ิงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ             
ซ่ึงปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงาน   
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการาจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงนําไปสู้การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้เกิดความย่ังยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้เห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตในระดับท้องถ่ินเอง ซ่ึงจะเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคม          
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน           
ในท้องถ่ิน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต
และการมี ส่วนร่วมของประชาชน  ผู้บ ริหารจึงได้ ดํ าเนินการจัดทํ ามาตรการการแสดงเจต จํานง                  
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องอสน ด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สู่การรับรู้ของสาธารณชน                                                                        
 

4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันกาทุจริตและต้านการทุจริต 
 2. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองทางการเมืองในการต่อต่านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
/2.2.1 สร้างความโปร่งใส... 
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2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ  แต่งต้ัง  
โยกย้าย  โอน  เล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคําส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง        
ที่มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่
ในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ สํานัก กอง และฝ่ายต่างๆซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างย่ิง
ต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขของประชาชนและผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ กราบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าที่ในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับ
ราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ัง
หรือการปฏิบัติราชการ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก      
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการออกคําส่ังมอบหมายของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/ แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดทําคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ          
ส่ังการ 
 3. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 4. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 5 . ให้ ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิ บั ติงานตามคําส่ังท่ี ได้รับมอบหมาย                 
ในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. คําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญ
ต่อองค์กรโดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซ่ึงเป็น
ปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานท่ีโปร่งใส  สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ         
เป็นธรรม  เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
ต่อไป 
 ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร  ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรม-จริยธรรมในการทํางาน  มีความโปร่งใส       
และตรวจสอบการทํางานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการส้รางความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมและกฎหมายให้ปรากฏ       
ชัดแจ้ง 
 2. เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน  การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การเล่ือนตําแหน่ง      
และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง  รูปแบบ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ ถูกต้องโปร่งใส     
สามารถตรวจสอบได้  และป้องกันการได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 

4. เป้าหมาย 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ผู้บริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน(ผ่านการประชุมประจําสัปดาห์)  ตลอดจน
การบริหารงานบุคคลเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นคณะทํางานกล่ันกรอง โดยมีหน้าที่กําหนดแนวทางในการเลื่อน
ตําแหน่ง-เงินเดือน                                                                                      /3.จัดทํามาตรการ... 
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 3. จัดทํามาตรการ  แนวทางปฏิบัติงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
 5. ประกาศเผยแพร่ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางป้องกันการได้รับคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า  80% 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ   การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์             
ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ เก่ียวข้อง              
โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะ          
ด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายท่ีกําหนดไว้  ดังน้ัน การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน                  
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังน้ัน  การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความสําคัญเพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง  รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือ จัดจ้าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทํามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ     
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือ จัดจ้างขององค์กร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดทําคําส่ังคณะทํางาน 
 3. ประชุมคณะทํางาน  

4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่ายงานและประชาชนทราบ 

 6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
 7 . รายงานผล  ปัญหาอุปสรรค  ข้อ เสนอแนะเสนอผู้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้ องถ่ิน                  
เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการดําเนินงาน                                                                 /ระยะเวลา...                        
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง/กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์               
ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านจัดซื้อ         
จัดจ้าง 
 3. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. ดําเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 4 . รายงานผลการวิ เคราะห์ การ จัด ซ้ือ จัด จ้างตามแผนการจัด ซ้ือ จัด จ้าง  เสนอ ผู้บ ริห าร                  
เพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง 
 5. เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 
/9. ผู้รับผิดชอบ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านจัดซ้ือ           
จัดจ้าง เพ่ือป้องกันกาใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. โครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะ        
ด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้  ดังน้ัน การท่ีองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน             
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังน้ัน การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์       
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเร่ืองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่อ่องสอนให้ความสําคัญ เพ่ือป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกโครงการ  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี , แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทาง
ราชการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม , ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 จํานวน 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. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ดําเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ และเผยแพร่การจัดซ้ือ – จัดจ้างในระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
 2. ประกาศเผยแพร่ราคากลางในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th 
และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://www.mhs-pao.go.th ตามแนวทางการเปิดเผย
ราคากลางของทางราชการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 103/7 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทุกโครงการ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง 
 4. ประชาสัมพันธ์กําหนดวัน เวลา ตรวจรับงานก่อสร้างทุกโครงการ เป็นหนังสือผ่านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ที่ดําเนินโครงการ 
 5. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเผยแพร่เป็น
ประจําทุกเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผล
การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ . 2540 ประชาสัมพันธ์ ณ  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ , ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน http://www.mhs-
pao.go.th  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3  ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครบทุกโครงการ  
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2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพ่ือให้ เกิดความพึงพอใจ             
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. โครงการ... 

-87- 



 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตาม  พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

2.หลักการและเหตุผล 
สืบเน่ืองมาจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก  กําหนดให้การประกอบ

กิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียน และการแจ้งในการ
ขออนุญาตดําเนินการต่างๆ กับส่วนราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนด
ระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น  รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  ทําให้เกิดความ
คลุมเครือ  ไม่ชัดเจน  อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นประกาศใช้เป็นกฎหมาย        และต่อมานายกรัฐมนตรี
ได้นําร่างดังกล่าวทูลเกล้าทูลกระหม่อนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย  และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันที่  22  มกราคม  2558 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
มาตรา 7  วรรค 1  กําหนดให้การกระทําใดต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน        
ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  ข้ันตอน  และระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานต้องนํามาย่ืนกับคําขอ 

มาตรา 7 วรรค 2 คู่ มือสําหรับประชาชนตามวรรค 1 ให้ ปิดประกาศไว้ ณ  สถานที่             
ที่กําหนดให้ย่ืนคําขอและเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และเมื่อประชาชนได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดสําเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในการเช่นน้ีน้ันให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือ
สําหรับประชาชนด้วย 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
  2. เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้มีข้อมูลที่
ชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ 
สถานท่ีให้บริการ 
  3. เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ5. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ                   /เป้าหมาย... 
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4.เป้าหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีดําเนินการ 
  1. แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่ มือสําหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญั ติการอํานวย           
ความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  2. ประชุมคณะทํางานคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก    
ในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  3. จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  4. จัดทําแผงผัง/แผนภาพ  แสดงข้ันตอน  ระยะเวลา  อัตราค่าบริการ  และแนวทางการ
ปฏิบัติ ไว้ ณ สํานักงานหรือหน่วยการบริการอย่างชัดเจน     
  5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  6. รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  

7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการ สํานักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีคู่มือคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  2. ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ
หลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ  ในงานการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  3. ลดการระยะเวลาและต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 

/2.3.1 มีการจัดทํา... 
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2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน  รายละเอียด
ที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตาม  พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

2.หลักการและเหตุผล 
สืบเน่ืองมาจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก  กําหนดให้การประกอบ

กิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียน และการแจ้งในการ
ขออนุญาตดําเนินการต่างๆ กับส่วนราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนด
ระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น  รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  ทําให้เกิดความ
คลุมเครือ  ไม่ชัดเจน  อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก  คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...  ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความเห็นประกาศใช้เป็นกฎหมาย  และต่อมานายกรัฐมนตรีได้นํา
ร่างดังกล่าวทูลเกล้าทูลกระหม่อนถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย  และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันที่  22  มกราคม  2558 

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
มาตรา 7  วรรค 1  กําหนดให้การกระทําใดต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน       
ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ  ข้ันตอน  และระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานต้องนํามาย่ืนกับคําขอ 

มาตรา 7 วรรค 2 คู่มือสําหรับประชาชนตามวรรค 1 ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กําหนดให้
ย่ืนคําขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือประชาชนได้สําเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัด
สําเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในการเช่นน้ีน้ันให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชนด้วย 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
  2. เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้มีข้อมูลที่
ชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ 
สถานท่ีให้บริการ 
  3. เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
  4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  5. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ                /เป้าหมาย... 
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4.เป้าหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีดําเนินการ 
  1. แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่ มือสําหรับประชาชน  ตามพระราชบัญญั ติการอํานวย           
ความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  2. ประชุมคณะทํางานคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก    
ในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  3. จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  4. จัดทําแผงผัง/แผนภาพ  แสดงข้ันตอน  ระยะเวลา  อัตราค่าบริการ  และแนวทางการ
ปฏิบัติ ไว้ ณ สํานักงานหรือหน่วยการบริการอย่างชัดเจน     
  5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  6. รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
  

7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการ สํานักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. มีคู่มือคู่มือสําหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจาณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
  2. ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ
หลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ  ในงานการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  3. ลดการระยะเวลาและต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 

/2.3.2 มีการกระจาย... 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ           
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/๑. ช่ือโครงการ.... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต  ส่ังการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

2.หลักการและเหตุผล 
 การมอบอํานาจหน้าที่ ให้ กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรน้ัน           
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ ผู้ใต้ บังคับบัญชาจะพิจารณา                
ถึ งความ สําคัญ   คุณ สม บั ติ   ความรู้   ความสามารถในการที่ จะ ดํ า เนิ นการเรื่ อ ง น้ั น เป็ นอ ย่าง ดี                  
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังน้ัน  การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่มีการ
บ ริห ารราชการ ต้ องเป็ น ไป เพ่ื อป ระ โยช น์ สุ ขของป ระชาชน   เกิ ดผลสั ม ฤท ธ์ิ ต่ อภ าร กิ จของรั ฐ                  
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ต้องมีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพอใจในการให้บริการ 
4.เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้อํานวยการกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 

5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีดําเนินการ 
 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติ  แต่งต้ัง  ปฏิบัติราชการแทนหรือดําเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
 2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอํานาจและทุกหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รับทราบ 

/3. ประชาสัมพันธ์... 
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 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน    
 4. ผู้รับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคําส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
  

7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพ่ิมมากข้ึน 
    
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

มาตรการออกคําส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง        
ที่มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ สํานัก กอง และฝ่ายต่างๆซ่ึงเป็นอุปสรรค
อย่างย่ิงต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขของประชาชนและผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ กราบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าที่ในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับ
ราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ัง
หรือการปฏิบัติราชการ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก      
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการออกคําส่ังมอบหมายของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ                             
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/ แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดทําคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ          
ส่ังการ 
 3. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 4. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 5 . ให้ ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิ บั ติงานตามคําส่ังท่ี ได้รับมอบหมาย                  
ในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. คําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
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2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันและการบําเพ็ญประโยชน์          
ต่อองค์กร” เน่ืองในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เ น่ื อ งจ าก วั น ที่  1 พ ฤศ จิ ก ายน ขอ งทุ ก ปี  เ ป็ น วั น อ ง ค์ ก า รบ ริห า ร ส่ วน จั งห วั ด                  
สืบเน่ืองจากพระราชบัญญั ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 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 ท่ี  114 ต อ น ที่  62 ก .ล งวั น ที่  31 ตุ ล า ค ม  2540                  
โดยบังคับใช้ ต้ั งแต่  วันที่  1 พฤศจิกายน  2540 เป็นต้นมา พระราชบัญ ญั ติ ดังกล่าว เป็นกฎหมาย                  
ที่กล่าวถึงระเบียบและวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินแทนท่ีองค์การบริหารส่วนบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 โดยผลแห่งพระราชบัญญัติฯ น้ีทําให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด 
แต่เน่ืองจากบทบาทและการดําเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะที่ปรึกษา ซ่ึงคอยให้คําแนะนําและควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของจังหวัดไม่สู้จะได้ผลตามความมุ่งหมายเท่าใดนัก จึงทําให้เกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาทของ
สภาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน ในปี พ.ศ.2498  
อันมีผลให้เกิด "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" ข้ึนตามภูมิภาค ต่อมาได้มีการประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 218  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กําหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปหน่ึงที่ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและใน
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ เช่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา  การทํานุบํารุงศาสนา  และการส่งเสริมวัฒนธรรม        
การสาธารณูปโภค การป้องกันโรค การบําบัดโรค  การจัดต้ังและบํารุงสถานพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น และในทุกๆ
ปีจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือรําลึกถึงวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เช่น  ทําบุตรตักบาตร กล่าวคําปฏิญาณ      
การบําเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ   
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของแม่ฮ่องสอน มีจิตสํานึกหรือ

ค่านิยมในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  มีความสื่อสัตย์สุจริต มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ประชาชน  อันจะทําให้องค์กรปลอดจาก
การทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ 
   3. เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง  ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ต่อ
องค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และคณะครู/เจ้าหน้าที่โรงเรียน อบจ.บ้านจองคํา  

 
 
 

/วิธีการ... 
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5. วิธีการดําเนินงาน 
  1.  กิจกรรมร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  

2.  ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
3.  กิจกรรมร่วมมือร่วมใจปฏิบัติการ “Big Cleaning Day” 

   4.  กิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง  ผู้ที่ทํา
คุณประโยชน์ต่อองค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเป็นที่ประจักษ์ 
 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  1. ขอความเห็นชอบดําเนินการตามโครงการ 
  2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
  3. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลา/สถานที่ดําเนินการ 
  วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

8. งบประมาณในการดําเนินงาน 
  -ไม่ใช่งบประมาณ- 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายบุคคล  สํานักปลัดฯ 
  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ  พนักงาน

จ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  2. ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของแม่ฮ่องสอน เกิดจิตสํานึกหรือมีค่านิยม           
ในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและส่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยมุ่งเน้นให้งาน        
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ประชาชน 
  3 . องค์กรมี ค่านิยมยกย่องเชิดชู เกียรติและเห็นคุณ ค่าของบุคลากรที่ ทํ าประโยชน์                
ต่อองค์กรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.4.2. ยกย่อง... 
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2.4.2. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถ่ิน 
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1. โครงการ    
                   โครงการอนุรักษ์  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน       
ภายใต้กิจกรรม “ปู่สอนหลาน  สืบสานตํานานโคม” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  แม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วยพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง 7 ชาติพันธ์ุ ได้แก่ ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง
มูเซอ ลีซอ ละว้า ม้ง จีนยูนาน  ทําให้เกิดความแตกต่างในวิถีชีวิต ภาษา อาหาร การแต่งกาย ประเพณี
วัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเย่ียมเยือน  
  งานประเพณีออกว่า  เทศกาลออกกพรรษา หรือปอยออกหว่า ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
ยาวนานกว่าร้อยปี ในวันข้ึน 15 คํ่า อันเป็นวันออกพรรษา จะมีการละเล่นเฉลิมฉลองหลายชนิด เช่น ฟ้อนโต 
ฟ้อนรูปสัตว์ต่างๆ ฟ้อนก๊าแลว (ฟ้อนดาบ) ตามถนนหนทางและบ้านเรือนต่างๆ เป็นการละเล่นท่ีสืบเน่ืองมาจาก
ความเชื่อของสัตว์โลก และสัตว์หิมพานต์พากันรื่นเริงออกมาร่ายรําเป็นพุทธบูชารับเสด็จ ก่อนจะถึงวันแรม 8 
คํ่า จะมีพิธีหลู่เตนเหง หรือ การถวายเทียนพันเล่มโดยแห่ต้นเทียนไปถวายที่วัดและในวันกอยจ๊อดคือวันแรม 8 
คํ่า อันเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลออกพรรษาจะมีพิธีถวายไม้เก๊ียะ โดยนําฟืนที่มาจากไม้เก๊ียะ(สนภูเขา) มามัด
รวมกันเป็นต้นสูง แล้วนํามาเข้าขบวนแห่ที่ประกอบด้วยฟ้อนรูปสัตว์ต่างๆ เคร่ืองประดับโคม ไปทําพิธีจุดถวาย
เป็นพุทธบูชาที่ลานวัด ในห้วงออกว่าประชาชนจะร่วมใจกันทําความสะอาดบ้านเรือน ทําราชวัตรแล้วนําราชวัตร
ประดับตกแต่งหน้าบ้านเรือน ประดับโคมไฟ และต้นเก๊ียะ บริเวณหน้าบ้านของตนเองอย่างงดงาม  ดังน้ัน 
ประเพณีออกหว่า จึงถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลก   

  แต่จากกระแสความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปอาจทําให้ประชาชน
ในอําเภอแม่สะเรียงละเลย ไม่สนใจ และมองไม่เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพณีออกหว่า
ให้คงอยู่สืบไป ต่างคนต่างสนใจทํามาหากินเพ่ือให้มีรายได้พอเล้ียงปากเล้ียงท้อง มีรายได้เพียงพอสําหรับการ
จับจ่ายใช้สอยในส่ิงที่ตนต้องการ อาจทําให้เสน่ห์ที่มาจากคุณค่าทางวัฒนธรรมหดหายไป คงไว้เพียงความบันเทิง 
การจัดกิจกรรมร่วมสมัย ละเลยแก่นของวัฒนธรรมอาจนําไปสู่การสูญสลายของวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนตระหนักถึงสัญญาณการเปล่ียนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึง
มีความพยายามที่จะนําความโดดเด่นแตกต่างดังกล่าว ประกอบด้วย ประเพณีออกหว่า การทําราชวัตร การทํา
โคมไฟรูปแบบต่างๆ ศิลปะการแสดง การประดับบ้านเรือนด้วยราชวัตร เพ่ือนํามาเป็นทุนในการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ทางวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวรับรู้และสนใจมาเย่ียมเยือนอําเภอแม่สะเรียงและแหล่งท่องเที่ยวอําเภอ
ใกล้เคียง 

 
 
 
 
 

จากความเป็นมา... 
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จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น  การดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษา  และกลุ่มผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มรดกทางปัญญา
ท้องถ่ินจึงได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี     และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน   ภายใต้กิจกรรม  “ปู่สอนหลาน  สืบสานตํานานโคม”                                
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1  เพ่ือสร้างเครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.2  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.3  เพ่ือส่งเสริมความเช่ือมโยง  ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถ่ิน  สถานศึกษาและประชาชนใน

ชุมชน  สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3.4  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือประโยชน์ของชุมชน

โดยรวม 
 

4. เป้าหมาย  จํานวน  193 คน 
4.1   นักเรียนและครูผู้เข้ารับการอบรม  จํานวน  160  คน 
4.2   วิทยากร  จํานวน  15  คน 
4.3   คณะเจ้าหน้าท่ี  จํานวน  8  คน  
4.4   ครูผู้ควบคุม  จํานวน  10  คน 

5.  กลุ่มเป้าหมาย 
 5.1 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอําเภอแม่สะเรียง 
 5.2 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ  
6.  สถานที่ดําเนินการ 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
ภายในปีงบประมาณ  2561    

8. งบประมาณการดําเนินงาน 
จํานวน  6,000,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

/9.วิธีการ... 
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9.  วิธีการดําเนินงาน 
1. ประสานเครือข่ายโรงเรียนในเขตพ้ืนที่อําเภอแม่สะเรียง 
2. ประสานเครือข่ายวิทยากร 
3. จัดอบรมการทําโคม โดยให้ผู้เข้าอบรมจับคู่กันในการปฏิบัติ(ตามกําหนดการ) 
4. มอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

10. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบดําเนินการตามโครงการ 
 2.ดําเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
 3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา   
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน(โคม)ให้คงอยู่ด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
2. เยาวชนรู้ถึงคุณค่าและประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. เยาวชนสามารถทําโคมได้ อันเป็นทักษะการนําไปสู่การสร้างรายได้ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
4. เกิดการยกย่องเชิดชูเกียรติและเห็นคุณค่าของปราชญ์ชาวบ้านผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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1.ชื่อโครง/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมเชิดชู เกียรติสถานประกอบการโรงแรมด้านการชําระค่าธรรมเนี ยมบํารุง              
อบจ. แม่ฮ่องสอน  
 

2.หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้มีแนวการนโยบายในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว.4522   ลงวันที่  11  สิงหาคม 2558  
เรื่อง  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงตามมติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยที่กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมมากข้ึน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงให้
ความสําคัญรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม  ซึ่งเป็นรายได้ที่
จัดเก็บเองอีกประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญที่จะต้องหาแนวทางพัฒนาให้มีการจัดเก็บเพ่ิมมากข้ึน  เน่ืองจากรายได้
ของธุรกิจโรงแรม/เกสท์เฮ้าส์ เป็นตัวช้ีวัดถึงเศรษฐกิจการด้านท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี  
และในปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นจังหวัดหน่ึงมีนักท่องเท่ียวไทยและต่างชาติให้สนใจเข้ามาท่องเที่ยว      
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้สถานประกอบการย่ืนชําระค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จากผู้พักในโรงแรม ให้มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวจะดําเนินจัดเก็บเป็นประจําทุกเดือนตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2549 และฉบับแก้ไขเพ่ิม พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้ผู้ประกอบการโรงแรม/
เกสท์เฮ้าส์  ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนย่ืนแบบชําระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 
2 ของค่าเช่าห้องพัก               

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบโรงแรม/เกสท์เฮ้าส์ที่มีความรับผิดชอบ        
ต่อสังคม และเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการย่ืนชําระค่าธรรมเนียม ภายในกําหนดเวลาตามข้อบัญญัติ
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน  อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการเล็งเห็นความสําคัญของการย่ืนชําระ
ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากผู้พักในโรงแรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึง
ได้เล็งเห็นความสําคัญถึงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประเภทค่าธรรมเนียม
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม  จึงได้จัดทําโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
โรงแรมด้านการชําระค่าธรรมเนียมบํารุง อบจ. แม่ฮ่องสอน ”  ข้ึน 

  

3.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างความประทับใจแก่สถานประกอบการโรงแรม/เกสท์เฮ้าส์ 
2.เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการชําระค่าธรรมเนียมบํารุง องค์การบริหารส่วน

จังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ภายในกําหนดตามข้อบัญญัติ                                                    
/3.เพ่ือให้... 
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3.เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม                  
เพ่ิมมากข้ึน 

 

4.เป้าหมาย 
สถานประกอบธุรกิจด้านโรงแรมและเกสท์เฮ้าส์ ในพ้ืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5.วิธีดําเนินการ 
1.ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะทํางาน  เพ่ือกําหนดรูปแบบใบประกาศเกียรติคุณและรูปแบบการส่ง

มอบให้สถานประกอบการ  
2.ดําเนินการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด       

จากผู้พักในโรงแรม จากข้อมูลรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมการพิมพ์ใบประกาศ
เกียรติคุณ 

3. จัดทําใบประกาศเกียรติคุณ 
               4.ดําเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานประกอบการท่ีชําระค่าธรรมเนียมให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดข้ึนในห้วงเดือน สิงหาคม ของทุกๆปี 
 

 6.ระยะเวลาดําเนินการ 
       ภายในปีงบประมาณ 2561 
7. งบประมาณดําเนินการ 

-ไม่ใช้งบประมาณ- 
 

8.สถานที่ดําเนินการ 
               พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. สถานประกอบการเกิดความภาคภูมิใจ ประทับใจ ที่ได้ย่ืนชําระค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม 
2.สถานประกอบการได้รับการยอบรับด้านการชําระค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จากนักท่องเท่ียวและผู้พักเพ่ิมข้ึน 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วน

จังหวัด จากผู้พักในโรงแรม เพ่ิมข้ึนทุกๆปี 
/2.4.3 ยกย่อง... 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.โครงการ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 

2.หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันเป้าหมายการเกษตรเปล่ียนจากเดิมสู่การผลิตเพ่ือจําหน่ายมากข้ึน  ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่วนต่างๆมากมาย อาทิ ปัญหาดินเส่ือมคุณภาพ นํ้าเน่าเสีย อากาศเป็นพิษระบบนิเวศในพ้ืนที่เสียสมดุล 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเส่ือมขาดความสมดุล อันเน่ืองมาจากปัญหาตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 
สุขภาพร่างกายของเกษตรกรที่ต้องสัมผัสคลุกคลีอยู่กับสารเคมีทั้งยังรวมไปถึงปัญหาตกค้าง   ของสารเคมีใน
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีถูกส่งออกไปสู่กลุ่มผู้บริโภค ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของผู้บริโภคที่นับวันก็จะย่ิง
ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาที่กําลังถึงข้ันวิกฤตที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
จากทุกๆฝ่าย เม่ือสถานการณ์เป็นเช่นน้ี นอกจากทําให้เกษตรกรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้แล้วยังทําให้เกิดภาวะ
หน้ีสิน ซ่ึงปัจจุบันเกษตรกรเป็นจํานวนมากทําการเกษตรเพียงเพ่ือปลดหนี้ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีไม่ต่างอะไรกับการ
เป็นทาสในที่ทํากินของตนเอง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่การเกษตรจํานวน  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   มีเน้ือที่ ๗,๙๒๘,๗๘๗ ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ ๙๐.๕ % ของพ้ืนที่จังหวัด ส่วนท่ีเหลือประมาณ ๙.๕ % เป็นที่ราบหุบเขา และเส้นทาง
การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยากลําบากและห่างไกลแหล่งรับซ้ือ  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงและต้องใช้ระยะ
เวลานานในการเดินทางไปสู่ผู้บริโภค กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า อีกทั้งเกษตรกรจะผลิตเพ่ือการค้าเป็นหลักปลูกพืช
เชิงเดียว เน้นพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้พืชที่ปลูกไม่หลากหลาย พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพดีได้สูญหายไป
มาก ปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ และเคร่ืองมือเครื่องจักรทางการเกษตรไม่เพียงพอทําให้เกษตรกรส่วนใหญ่ได้เข้า
สู่วงจรหน้ีส้ิน จึงยากที่จะถอนตัว อีกทั้งขาดผู้กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมย่ังยืนแก่เกษตรกร
อย่างเป็นระบบ  ทําให้การส่งเสริมในพ้ืนที่น้อยและที่สําคัญ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงทั้งใน
แนวคิดหลักการเกษตรย่ังยืน ผลกระทบจากสารเคมีเกษตร เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือการทดแทนสารเคมี 

 เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จําเป็นต้องนําเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสมมาเป็น
ปัจจัยที่สําคัญต่อการพัฒนาการเกษตร   ที่จะช่วยเพ่ิมผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิต 
ภาคการเกษตร โดยจําเป็นต้องมีการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็น
แหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมาย ที่จะต้องนําความรู้วิทยาการใหม่ และการบริการทาง
วิชาการโดยอาศัยช่องทาง (Channel) ต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความต้องการ และทันต่อเหตุการณ์  

/การจัดต้ัง... 
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 การจัดต้ังศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรได้ถ่าย
โอนภารกิจ การพัฒนาการเกษตรในท้องถ่ินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมีรูปแบบการถ่ายโอนใน
ลักษณ ะ  “องค์กรปกครองส่วนท้ อ ง ถ่ิน ดํ า เนิ นการ ร่วม กับ รั ฐ”โดยใช้ ศู น ย์บ ริก ารและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรระดับตําบล 
เพ่ือสร้างความชัดเจนของความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกันหลังการถ่ายโอนภารกิจระหว่างกรมส่งเสริม
การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการให้บริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ เป็นวิธีการดําเนินงานอย่างหน่ึง
ที่จะนําองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการทางวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้เกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมายที่มีปัญหาให้
ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วนโดยมีกิจกรรมการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช 
โรคสัตว์ โรคสัตว์นํ้า และการให้วัคซีนป้องกันโรคให้แก่เกษตรกร สามารถทําการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังเป็นการประกวดพืชผลการเกษตร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพ่ิมเติม                   

ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการบูรณาการการให้บริการเกษตรกรและสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและวิชาการ
ทางการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตร  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้บูรณาการกับสํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือดําเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการเกษตร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให้เกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ
และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 

 ๒.๒ เพ่ือให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเกิดการขับเคล่ือนและมีการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

๒.๓ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทํา
การผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

4. เป้าหมายในการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

- เกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย จํานวน 60๐ ราย โดยเน้นพ้ืนท่ีที่มีปัญหาทางการเกษตรหลากหลายและ
รุนแรง หรือพ้ืนที่ท่ีเป็นความต้องการของเกษตรกร 

/กิจกรรมท่ี 2... 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวดแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลดีเด่น  ระดับจังหวัด ”                                                                  

- จํานวนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเข้าร่วมโครงการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

 - เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประกวดแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลดีเด่น  ระดับจังหวัด” 

 - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

6. วิธีการดําเนินงาน 

 6.1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดิทรเทพยวรางกูร 

 ๑ ประสานงานกับสํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ๒ กําหนดพ้ืนที่ตําบลท่ีปฏิบัติงาน 

 ๓ ประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

 ๔ จัดเตรียมสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 ๕ ประชุมช้ีแจงเกษตรกรที่ร่วมโครงการ วัตถุประสงค์การจัดงาน กําหนดการและการเตรียมตัวในการ
มาเข้ารับบริการ 

 ๖ ประชาสัมพันธ์งานโครงการผ่านทางหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 

 ๗ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช  คลินิกสัตว์  คลินิกประมง    
คลินิกชลประทาน  คลินิกสหกรณ์  คลินิกบริหารศัตรูพืช  คลินิกพันธ์ุพืชเพาะเล้ียง  คลินิกจักรกลการเกษตร 
คลินิกหม่อนไหม  

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

 ๑0 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

6.2 กิจกรรมการประกวดแหล่งเรียนรู้ “ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ดีเด่นระดับจังหวัด” 

1.บูรณาการการทํางานร่วมกันกับสํานักงานเกษตรจังหวัด ในการดําเนินการจัดการประกวด          
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดรับผิดชอบดําเนินงานด้านต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการประกวด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับผิดชอบด้านการจัดเตรียมโล่รางวัลและเงินรางวัล  โดยมีวิธีการดําเนินการจัดการประกวด 
คือ 

2.สํานักงานเกษตรอําเภอจะดําเนินการ 
- คัดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลดีเด่น
ระดับอําเภอ  
- คณะกรรมการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลดีเด่นระดับอําเภอ         

ทําการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล จํานวน 45 แห่ง ให้เลือกอําเภอละ 
1 แห่ง  

- ส่งรายชื่อศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเด่นระดับอําเภอที่ผ่าน         
การคัดเลือกส่งให้สํานักงานเกษตรจังหวัด  

3. สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 - แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเด่น     

ระดับจังหวัด 
 - จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการประกวดศูนย์บริการฯ ร่วมตัดสิน  
 3. การคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเด่น ระดับจังหวัด       
  -  คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเด่น          

ระดับจังหวัด  ดําเนินการตัดสินศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเด่นระดับจังหวัด                   
4 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเด่น ตัดสินการ

ประกวด โดยมีระดับรางวัลดังน้ี 
- รางวัลชนะเลิศ 
- รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 1 
- รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 2 

5. ดําเนินการมอบรางวัลในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนที่เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

7. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบในการดําเนินงานตามโครงการ 
 2.ดําเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
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 3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

8. ระยะเวลา และสถานที่ดําเนินการ  
 ภายในปีงบประมาณ  2561 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

10. หน่วยงานที่สนับสนุน 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

11. งบประมาณ 

 จํานวน  200,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
 

๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เกษตรกรท่ีมีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับ

การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน 

 ๒. เกษตรกรได้รับการพัฒนา ฟ้ืนฟูให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ย่ังยืน 

๓. เกษตรกรได้มีอาชีพเสริม เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมเพียงพอต่อการครองชีพ 

๔. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ในการพัฒนาฟ้ืนฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิต              
ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

/1.โครงการ... 
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1. โครงการ 
 รางวัลหมู่บ้านก่อการดี  
 

2. หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาประเทศในรอบทศวรรษที่ผ่านมาประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการบริโภค ทําให้เกิดภาวะผลผลิตมากเกินความ
ต้องการเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ความเลื่อมลํ้า ความขัดแย้งในปัจจุบัน นอกจากน้ียังทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดี
ของประชาชน ดังน้ันเพ่ือให้สังคมเกิดความสุข เกิดความสามัคคีและรวมกันเป็นพลังในการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประเทศไทยจึงได้นําหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการในทํางานที่เก้ือหนุน
สังคมประชาธิปไตย ให้สังคมรู้สึกถึงความยุติธรรมโปร่งใสและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อันจะนํามาซึ่งการ
อยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติ
วิธีและพัฒนาสังคมให้มีความย่ังยืน  รวมทั้งเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้ประชาชนเกิดความหวงแหนอยากมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถ่ินร่วมกับรัฐและพัฒนาไปสู่การทํางานท้องถ่ินด้วยตนเอง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านและชุมชนรวมท้ังส้ิน 43๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ซ่ึงหมู่บ้านและชุมชน
เหล่าน้ีมีลักษณะของการบริหารจัดการท่ีดี มีความพยายามในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเองได้ หากมีการส่งเสริมและสร้างการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่มีความเป็นธรรมาภิบาลทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ย่อมทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน ก้าวทันการเปล่ียนแปลง เกิดความย่ังยืนต่อไปในอนาคต ดังน้ัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทําโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี เพ่ือยกย่องชมเชยหมู่บ้าน/
ชุมชนท่ีมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในในการบริหารงานเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข พ่ึงพาและจัดการตนเองได้โดยการพิจารณามอบรางวัลแห่งการทําความดีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่สมัคร
เข้ารับรางวัล และมีผลการประเมินผ่านหลักเกณฑ์  ในปี 2556 จํานวน 276 หมู่บ้าน/ชุมชน ในปี 2557 
จํานวน 380 หมู่บ้าน/ชุมชน  ในปี 2559 จํานวน 334 หมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความ
สามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นการเสริมแรงการทํางานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้แก่ชุมชนอ่ืนได้ 
  ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความย่ังยืน สามารถเป็นแรงเสริมการทํางานขับเคล่ือนธรรมมาภิบาลให้เกิดความย่ังยืน
ในอนาคต รวมถึงเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมชุมชน กระบวนการจัดการชุมชนท่ีพัฒนาจากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชนโดยมุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุงชุมชนให้เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและชุมชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทําโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือสรรหาชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลที่มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่อง เพ่ือการเสริมแรงการ
ทํางานขับเคล่ือนธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดดเด่นท่ีชุมชนได้ดําเนินการที่มุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ไปในทางที่ดีข้ึนโดยการนําเงินรางวัลของปีก่อนมาจัดทําโครงการ/กิจกรรม  
 

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

4. เป้าหมาย 

 ๑. ได้ส่งเสริมชุมชนท่ีมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล       
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ สมควรแก่การเผยแพร่ผลงานและเป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับชุมชนอ่ืนๆ 
 ๒. ได้ชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ในเรื่องของการเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเอง ทุกหมู่บ้าน รวม ๔๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 

๓. ได้ชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ในเร่ืองการเสริมสร้างนวัตกรรมในการจัดการ
และแก้ปัญหาในชุมชน จํานวน 49 แห่ง 
 ๔.  ได้ฐานข้อมูลสําหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการ
ตนเองได้ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย  

  ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๔๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ภายในปีงบประมาณ  2561 

7. งบประมาณดําเนินการ   

 จํานวน 4,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

8. วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดทําหลักเกณฑก์ารประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน และหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีโดด  
              เด่น 
 ๒. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. ดําเนินการรับสมัคร 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับอําเภอและคณะกรรมการระดับตําบล/เทศบาล 
 6. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับอําเภอและคณะกรรมการระดับตําบล/เทศบาล,และเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง 
 7. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑโ์ดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเลิศ    มีคะแนนตั้งแต่    ๙๕ % ข้ึนไป  
                จํานวน  ๕๘  หมู่บ้าน                                                                        /หมู่บ้าน... 
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    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเด่น  มีคะแนนระหว่าง ๘๕ % - ๙๔ %  
                 จํานวน ๑๐๙ หมู่บ้าน                                                                              
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดี           มีคะแนนระหว่าง ๗๕% - ๘๔ % 
        จํานวน ๒๗๑ หมู่บ้าน 
             -  หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีโครงการโดดเด่นจํานวน 49 แห่ง (44 ตําบล 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.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.จัดทําหลักเกณฑ์การประเมิน 
 2.แต่งต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/ชุมชน เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ 
 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.ดําเนินการรับสมัคร 
 5.คณะกรรมการตัดสินฯพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ 
 6.ประกาศผลการตัดสิน 
 7.มอบรางวัล 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.  ได้ชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเสริมแรงการทํางานขับเคล่ือนธรรมาภิบาลใน
ระดับชุมชน 
 ๒.  ชุมชนที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  สร้างความร่วมมือและความสามัคคี
ของคนในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยชุมชนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/2.5.1 ข้อตกลง... 
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2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต     
มีคุณธรรม และการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๑. ชื่อโครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าที่ ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ิน             
และการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินกิจการต่างๆเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังน้ัน                
การดําเนินการบริหารจัดการต่างๆต้องคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพไม่
เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือดําเนินการไม่โปร่งใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของ
ภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือ
เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นส่ิงที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสําคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ        
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

/6. วิธีดําเนินงาน... 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงาน 
 2. กําหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต           
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบ ดังน้ี 
  - ห้ามเรียกรับเงิน เร่ียไร หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาใช้บริการ 
  - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และ      
พวกพ้อง 
  - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
 3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลง 
5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่ายงานและประชาชนทราบ 

 6. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
7. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดําเนินการปรับปรุงข้อตกลง

การปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง      
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
 - ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
 
 
 
 
 

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

 

2.หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดข้ึนในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 
เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทํา
ผิดทางวินัย  ซึ่งกําหนดข้ันตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา  และประกาศกําหนดมาตรฐาน
กลางทางจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เม่ือวันที่  11  
มิถุนายน พ.ศ. 2556  เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือเป็นหลักการ
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน        
ตามประมวลจริยธรรม” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ
ฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน            ผ่านการเรียนรู้ที่
หลากหลายให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนําไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม  เป็นเข็มทิศนําชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อไป 

 

3.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐาน       
ทางจริยธรรม 
  2 . เพ่ือส่งเสริมให้ ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา            
และพนักงานจ้างในองค์กรทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ      
ที่บัญญัติไว้เป็น  ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนเห็นความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง          
กับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป                                                                             /4.เป้าหมาย... 
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4.เป้าหมาย 
  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
    

5.พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                
 

6.วิธีดําเนินการ 
  1. แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
  2. ประชุมคณะทํางานฯ 
  3. จัดกิจกรรมหรืออบรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
สําหรับองค์กรท่ีต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  4. จัดทําคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
  5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 

7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

8.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา      

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  
  2. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดม่ันในความถูกต้องและชอบธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ในการทํางานให้บรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  
  3. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                                         /2.5.2 มีการให้... 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด  อําเภอ  ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ” 
ข้ึน  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยท่ีเก่ียวข้องอย่างขัดเจน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA                                                                          /การรับการตรวจ...                       
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- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
- การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2565 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.5.3 ดําเนินการ... 
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่ รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเร่ืองร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 มาตรการจัดต้ัง  “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  สํานักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน  อันเน่ืองมาจากความไม่รู้กฎหมายและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในทางกฎหมาย  หน่วยงานดังกล่าวท้ัง 5 หน่วยงาน  จึงตกลงทําบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ  เพ่ือจัดต้ังศูนย์ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือดําเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนตามกฎหมายน้ันๆ 
 2 . เพ่ื อให้บริการช่วยเห ลือ   แนะนํ า  และให้ คํ าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่ วไป                  
และเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร 
 3. เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หน่วยงานหรือสถาบันของรัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งต่อการดําเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
 4. เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
 5. เพ่ือเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ร้องเรียน-ร้องทุกข์  โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรมีหน้าที่             
ตอบข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์  และดําเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนจากการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 6. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 7. เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

/6. วิธีดําเนินการ... 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและ            
รับเร่ืองร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 2. ประชุมคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ 
 3. คณะทํางานฯกําหนดมาตรการในการกํากับติดตาม  
  -กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ 
  -กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเร่ืองร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ดําเนินการแก้ไขเร่ืองดังกล่าวอย่างเหมาะสมภายใน  15  วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน  
15  วัน  ให้ชี้แจงให้ผู้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทราบ 
  -กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเร่ืองร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ทําการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าให้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-
ร้องทุกข์ทราบ   
 4. จัดทําคู่มือศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์       

5 . ประกาศและเผยแพ ร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนและกระบวนการในการดําเนินการ                  
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย         
หน่วยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้ันตอนและ
กระบวนการดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

6. รายงานและสรุปผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์           
พร้อมปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ให้ผู้บริหารรทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  และรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 2. มีการประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้ันตอน  กระบวนการ  และช่องทางในการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนทราบ  

/3. ประชาชน...   
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 3. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ที่เข้ามาขอรับบริการได้รับการให้        
ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
 4. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  มีความเช่ือม่ันในการเข้ามาขอรับบริการ
ให้คําปรึกษา  คําแนะนําทางกฎหมาย                                                                      
 5. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ดําเนินการเรื่องตามคู่มือ  โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการที่สอดคล้องกับระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 6. มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าของการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ
เรื่องร้องเรียน -ร้องทุก ข์   ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการทราบ  รวมทั้ งช่องทางในการติดตามผล                 
ด้วยตนเอง 
 7 . มีการกํากับติดตามการให้ความช่วยเห ลือทางกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์                 
ให้บุคคลดังกล่าวทราบ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้
อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ีกําหนดไว้   
    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
/3.1.1 การจัดให้มีศูนย์... 
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3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ . 2540  บัญญั ติให้รัฐต้องจัดการ                
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจําเป็น  เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
 ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มี  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางในส่ือต่างๆของหน่วยงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพ่ือให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  เพ่ือดําเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. คณะทํางานฯกําหนดมาตรการในการกํากับติดตาม 
 3. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
 4. จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านส่ือช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สมํ่าเสมอ 
 5. จัดให้มีระบบให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  หรือระบบ           
Call Center                                                                                               /6. จัดให้มี... 
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 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดทํารายงานผลสถิติ ผู้มาขอรับบริการ  รวมทั้ งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผล          
เสนอผู้บริหาร  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง      
และเป็นปัจจุบัน 
 2. จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 3  ช่องทาง 
 3. จํานวนส่ือประชาสัมพันธ์มากกว่า  3  ส่ือ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
  
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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1. ช่ือโครงการ 
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

2. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ์  เป็นวิธีการขององค์กรที่มีแบบแผนและการกระทําที่ต่อเน่ืองในอันที่      
จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน  เพ่ือให้องค์กรและกลุ่มประชาชนที่เก่ียวข้องมีความรู้  
ความเข้าใจ  และให้ความสนับสนุนร่วมมือซ่ึงกันและกัน  อันจะเป็นประโยชน์ให้องค์กรน้ันๆ  ดําเนินงานไป
ได้ผลดีสมความมุ่งหมาย  โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐานสําคัญด้วย  ฉะน้ัน การประชาสัมพันธ์               
มีความหมายใน  3  แนวทางด้วยกัน  คือ  1)การเผยแพร่ช้ีแจงให้ประชาชนทราบ  2)การชักชวนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม  ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีดําเนินงานขององค์กร  3)การประสานความคิดเห็นของกลุ่ม
ประชาชนที่เก่ียวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย  และวิธีการดําเนินงานขององค์กร 
  ส่ือประชาสัมพันธ์  เป็นวิถีทางในการนําข่าวสารท่ีต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไป             
สู่ผู้รับปัจจุบันส่ือในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย  อันเป็นผลเน่ืองมาจากการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ของโลก  อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งส่ือประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของส่ือ                  
ได้เป็น  5  ประเภท คือ  สื่อบุคคล  ส่ือมวลชน  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือโสตทัศน์  และส่ือกิจกรรม 

จากความสําคัญของการประชาสัมพันธ์  และแนวทางการใช้ประโยชน์จากส่ือประชาสัมพันธ์
ข้างต้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  จึงมีอํานาจหน้าที่โดยตรงเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะต่างๆ  ให้แก่ประชาชน  ฉะน้ัน       
ในการที่จะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  และได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนก่อให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการ  จึงจําเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็น  นโยบาย  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  น่ันเอง 

  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์องค์กร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  สามารถ
เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ  สามารถชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และ
วิธีดําเนินงานขององค์กร  และสามารถประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เก่ียวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย  
และวิธีการดําเนินงานขององค์กร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.2 เ พ่ื อ จั ด ทํ า กิ จ ก ร รม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์   โฆ ษ ณ า   แ ล ะ เผ ย แ พ ร่   ผ่ า น ส่ื อ ต่ า ง ๆ   เช่ น                  

สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  ส่ือส่ิงพิมพ์  ฯลฯ 
3.3 เพ่ือจัดทําวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งของเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  เช่น          

ป้าย     ไม้อัด  ป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  วีดิทัศน์  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน์  ฯลฯ 
 
 

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

 4.2 ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีจัดทําข้ึน 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2561 

7. งบประมาณ 
 จํานวน 2,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

8. วิธีการดําเนินงาน 
8.1 ดํ า เนิ นการออกแบบ วัส ดุ   อุปกรณ์   และสิ่ งของเก่ี ยว กับการประชาสั ม พั น ธ์   โฆษณ า                  

และเผยแพร่  เช่น  ป้ายไม้อัด  ป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  วีดิทัศน์  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน์  ฯลฯ 

8.2 ดําเนินการจัดทําโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  ผ่านส่ือต่างๆ  เช่น      
สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  ส่ือส่ิงพิมพ์  ฯลฯ 

8.3 ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

8.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการฯ 

9. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 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.  ออกอากาศทางต้นว่านเคเบ้ิลทีวี 

 4. จัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  “แม่ร่องสอน”  ปีที่  16 

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

 8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามหนังสือสั่งการฯ 

 9. กิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 10. กิจกรรมจัดทําปฏิทินประชาสัมพันธ์องค์กร 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน      
การจัดหาพัสดุ  การคํานวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีกฎหมาย  
ระเบียบ กฎ  ข้อบังคับ  ท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะ        
ด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้  ดังน้ัน การท่ีองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน            
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังน้ัน การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์       
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเร่ืองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่อ่องสอนให้ความสําคัญ เพ่ือป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกโครงการ  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซ่ึงกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. ดําเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  

 
/4.รายงาน... 
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 4. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการ
พัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง                        
 5. เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบ                  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3  ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครบทุกโครงการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะ           
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด             
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 ดังน้ัน  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือกํากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่กําหนดไว้ รวมทั้งจัดให้  มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสสารทีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกํากับติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    
การจัดหาพัสดุ กาจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ที่กําหนดไว้ 
 2. เพ่ือกํากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์           
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน  
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่กําหนด 
 2. กํากับติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. ประชุมคณะทํางาน                                                             /2.1 กําหนดแนวทาง... 
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  2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อสาธารณชน 
     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสด ุ
     - การจัดซ้ือจัดจ้าง/การคํานวณราคากลาง 
     - แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
       - แผนการดําเนินงาน 
     - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - รายงานกรประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
     - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์           
ต่อประชาชน 
 3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้
ผู้บริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดฯ 
 

 
/10.ตัวชี้วัด... 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ        
การจัดซ้ือจัดจ้าง ต่อสาธารณชน                                                                        
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
 3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะ           
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด              
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม          
หลักธรรมาภิบาล 
 ดังน้ัน  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือกํากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่กําหนดไว้ รวมทั้งจัดให้   มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสสารทีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกํากับติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    
การจัดหาพัสดุ กาจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ที่กําหนดไว้ 
 2. เพ่ือกํากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์           
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน  
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่กําหนด 
 2. กํากับติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 
 
 

 
/6.วิธีดําเนินการ... 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. ประชุมคณะทํางาน                                                                    
  2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อสาธารณชน 
     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสด ุ
     - การจัดซ้ือจัดจ้าง/การคํานวณราคากลาง 
     - แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
       - แผนการดําเนินงาน 
     - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - รายงานกรประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
     - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้
ผู้บริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

/9.ผู้รับผิดชอบ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ        
การจัดซ้ือจัดจ้าง ต่อสาธารณชน                                                                        
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
 3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ . 2540  บัญญั ติให้รัฐต้องจัดการ                
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
 ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มี  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางในส่ือต่างๆของหน่วยงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพ่ือให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  เพ่ือดําเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. คณะทํางานฯกําหนดมาตรการในการกํากับติดตาม 
 3. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที ่
 4. จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านส่ือช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สมํ่าเสมอ 

/5. จัดให้มี... 
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 5. จัดให้มีระบบให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  หรือระบบ           
Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดทํารายงานผลสถิติ ผู้มาขอรับบริการ  รวมทั้ งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผล           
เสนอผู้บริหาร  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง      
และเป็นปัจจุบัน 
 2. จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 3  ช่องทาง 
 3. จํานวนส่ือประชาสัมพันธ์มากกว่า  3  ส่ือ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
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9. ช่ือโครงการ 
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

10. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ์  เป็นวิธีการขององค์กรที่มีแบบแผนและการกระทําที่ต่อเน่ืองในอันที่      
จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน  เพ่ือให้องค์กรและกลุ่มประชาชนที่เก่ียวข้อง           
มีความรู้  ความเข้าใจ  และให้ความสนับสนุนร่วมมือซ่ึงกันและกัน  อันจะเป็นประโยชน์ให้องค์กรน้ันๆ  
ดํา เนินงานไปได้ผลดีสมความ มุ่งหมาย   โดยมีประชาม ติ เป็นแนวบรรทั ดฐาน สําคัญด้ วย   ฉะน้ัน                  
การประชาสัมพันธ์มีความหมายใน  3  แนวทางด้วยกัน  คือ  1)การเผยแพร่ช้ีแจงให้ประชาชนทราบ            
2)การชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีดําเนินงานขององค์กร            
3)การประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่ เก่ียวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย  และวิธีการดําเนินงาน         
ขององค์กร 
  ส่ือประชาสัมพันธ์  เป็นวิถีทางในการนําข่าวสารท่ีต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ  
ปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย  อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
ของโลก  อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งส่ือประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของส่ือ  ได้เป็น  5  ประเภท  
คือ  ส่ือบุคคล  สื่อมวลชน  ส่ือส่ิงพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และส่ือกิจกรรม 

จากความสําคัญของการประชาสัมพันธ์  และแนวทางการใช้ประโยชน์จากส่ือประชาสัมพันธ์
ข้างต้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  จึงมีอํานาจหน้าที่โดยตรงเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะต่างๆ  ให้แก่ประชาชน  ฉะน้ัน      
ในการที่จะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  และได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนก่อให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการ  จึงจําเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็น  นโยบาย  วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์  กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน  น่ันเอง 

  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์องค์กร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  สามารถ
เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ  สามารถชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และ
วิธีดําเนินงานขององค์กร  และสามารถประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เก่ียวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย  
และวิธีการดําเนินงานขององค์กร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ข้ึน 
 

11. วัตถุประสงค์ 
3.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.5 เ พ่ื อ จั ด ทํ า กิ จ ก ร รม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์   โฆ ษ ณ า   แ ล ะ เผ ย แ พ ร่   ผ่ า น ส่ื อ ต่ า ง ๆ   เช่ น                  

สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  ส่ือส่ิงพิมพ์  ฯลฯ 
3.6 เพ่ือจัดทําวัสดุ  อุปกรณ์  และสิ่งของเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  เช่น        

ป้ายไม้อัด  ป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  วีดิทัศน์  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน์  ฯลฯ 
 

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

 4.2 ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีจัดทําข้ึน 

13. สถานที่ดําเนินการ 
 ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

14. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ  2561 

15. งบประมาณ 
 จํานวน 2,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

16. วิธีการดําเนินงาน 
8.1 ดํ า เนิ นการออกแบบ วัส ดุ   อุปกรณ์   และสิ่ งของเก่ี ยว กับการประชาสั ม พั น ธ์   โฆษณ า                  

และเผยแพร่  เช่น  ป้ายไม้อัด  ป้ายไวนิล  ป้ายผ้า  วีดิทัศน์  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน์  ฯลฯ 

8.2 ดําเนินการจัดทําโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ์  โฆษณา  และเผยแพร่  ผ่านส่ือต่างๆ  เช่น      
สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  ส่ือส่ิงพิมพ์  ฯลฯ 

8.3 ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

8.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการฯ 

9. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 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.  ออกอากาศทางต้นว่านเคเบ้ิลทีวี 

 4. จัดทําวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  “แม่ร่องสอน”  ปีที่  16 

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

 8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามหนังสือสั่งการฯ 

 9. กิจกรรมรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 10. กิจกรรมจัดทําปฏิทินประชาสัมพันธ์องค์กร 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.4 กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการประชาสัมพันธ์โฆษณาและเผยแพร่ 
10.5 ได้สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น ป้ายไวนิล  สปอต

วิทยุ  เป็นต้น 
10.6 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะ           
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด              
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม         
หลักธรรมาภิบาล 
 ดังน้ัน  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือกํากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่กําหนดไว้ รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสสารทีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกํากับติดตามให้หน่วยงานที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    
การจัดหาพัสดุ กาจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ที่กําหนดไว้ 
 2. เพ่ือกํากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์           
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน  
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่กําหนด 
 2. กํากับติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                                             /2.ประชุม... 
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 2. ประชุมคณะทํางาน                                                                    
  2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อสาธารณชน 
     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสด ุ
     - การจัดซ้ือจัดจ้าง/การคํานวณราคากลาง 
     - แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
       - แผนการดําเนินงาน 
     - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - รายงานกรประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
     - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้
ผู้บริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดฯ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.2.1 มีกระบวนการ... 
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีการกระทบต่อความเป็นอยู่            
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. โครงการ... 
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1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและหน้าที่ในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแประชาชน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน ในท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล แก้ไขปัญหาและตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเร่ิมจากการวางแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินที่มีความชัดเจนเกิดจากความต้องการของประชาชน มีการนําเสนอข้อคิดเห็นจากประชาคมท้องถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน ผู้นําชุมชน  และประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือให้
การวิเคราะห์สภาพปัญหา ตรงตามจุดมุ่งหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด  ใช้เป็นกรอบการทํางานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่ี ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 
ที่กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง        
กับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนา ตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า และให้
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง
จังหวัด ทั้งหมด 7 อําเภอ ซ่ึงแต่ละอําเภอก็มีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ
ลักษณ ะป ระชากรที่ มี ห ลากหลายชน เผา เพ่ื อ ให้ เกิ ด การ พัฒ นาที่ ต รง กับ ปัญ หาความ ต้ องการ                  
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  จึงต้องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม            
ในการเสนอปัญหาความต้องการ เพ่ือรวบรวมจัดทํ าเป็นโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่ี ปี                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป  
3.วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นไปตามข้ันตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้          

2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนา ร่วมตัดสินใจ         
ในกิจการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                       

/3. เพ่ือให้... 
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        3.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับข้อมูลปัญหาความต้องการและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการดําเนินงานโครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน   
   

  4.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562  

 5.เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองของตนเอง และการมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 4.เป้าหมายการดําเนินงาน  

   การจัดเวทีประชาคมระดับอําเภอ  จํานวน  ๗  อําเภอ  โดยมีกลุ่ม เป้ าหมาย  3,000                  
คน(ตามสัดส่วนระดับอําเภอ/จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนฯ)  ประกอบด้วย   
    ๑ )กํ า นั น /ผู้ ให ญ่ บ้ าน / ผู้ นํ า ชุ ม ช น  จํ า น วน   438 ห มู่ บ้ าน /ชุ ม ช น  ๆ  ล ะ  5 ค น                  
รวม 2,628 คน   
   ๒) ผู้บริหาร , ประธานสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 49 แห่ง ๆ ละ 4 
คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จํานวน  24  คน  
  4) หน่วยงานราชการ ,  รัฐวิสาหกิจ ,  องค์กรธุรกิจ  จํานวน   15 แห่ง ทุกอําเภอ รวม            
90 คน   

  5) ตัวแทนกลุ่มต่างๆ , องค์กรชุมชน,  ส่ือมวลชน   
  6) เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 
      

5.ระยะเวลาดําเนินการ         

  ภายในปีงบประมาณ  2561  
 

6.งบประมาณดําเนินการ    
จํานวน 2,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564       

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7.สถานที่ในการดําเนินการ    

  ดําเนินการทั้ง 7 อําเภอ   ประกอบด้วย อําเภอเมือง   อําเภอขุนยวม   อําเภอปางมะผ้า   
อําเภอปาย  อําเภอแม่สะเรียง   อําเภอสบเมย  และอําเภอแม่ลาน้อย  
 

8.วิธีการดําเนินงาน  

‐ รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
 

/สรุปเป็นข้อมูล... 
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‐ สรุปเป็นข้อมูลปัญหาความต้องการเบ้ืองต้นระดับตําบลเพ่ือนําเข้าเวทีประชาคมระดับอําเภอ
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่  หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ เพ่ือสรุปประเด็น  การแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันแบบบูรณาการ  

‐ ดําเนินการจัดเวทปี ระชาคม ระดับอําเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อําเภอ   
 กิจกรรมอบรม  

‐ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจ บทบาทอํานาจหน้าที่ของ อปท. เพ่ือให้ประชาชน 

เข้าใจภารกิจและอํานาจหน้าที่ ในการท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาความต้องการในพ้ืนที่  
‐ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “ 1 ทศวรรษของการพัฒนา ร้อยปัญหา ล้านหนทางแก้ไข 

ก้าวเดินทางไกลสู่ 1 ศตวรรษ   ของหน้าที่ที่ดีกว่าเดิม ”  

  กิจกรรมการจัดงาน  

‐ จัดนิทรรศการรายงานผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีท่ีผ่านมา  

‐ จัดกิจกรรม “ ร้อยฟันเฟือง ก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน ”   
 

9.ข้ันตอนการดําเนินงาน  
  1. รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2. สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการเบ้ืองต้นระดับตําบล 

  3. ดําเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอําเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อําเภอ 

  4. สรุปปัญหา/ความต้องการ จัดทําร่างแผนพัฒนาส่ีปี 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาร่างแผนส่ีปี 

  6.ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแผนพัฒนาฯ ที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง    

  2.ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาและความต้องการทําให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการที่ตรงจุดทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน 
 

 

/1.ชื่อโครงการ... 
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๑.   ชื่อโครงการ    

  “ อบจ. พบประชาชน” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

๒.   หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ได้ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติ  ตัวคน 
สังคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ดังน้ัน การให้ความรู้เพ่ือพัฒนาคนในท้องถ่ินในทุกด้านจึงเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล        หรือเทศบาล รวมถึงหน่วยงาน
ปกครองท้องท่ี 
  จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เม่ือเปรียบเทียบสังคมเมืองและสังคมชนบทท่ีอยู่ห่างไกลความ
เจริญ ยังมีความเหล่ือมลํ้าในเรื่องต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข   ด้านการรับรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินชนบททั้งส้ิน      

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นจังหวัดที่ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ส่วนมากเป็นภูเขาและป่าไม้       
ประชาชากร  ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ในชนบท ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมยากลําบาก         
บางแห่งไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ประชาชนยังขาดโอกาสด้านต่าง ๆ ดังน้ัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีหน่วยงานต่าง ๆ       
ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และหน่วยงานของรัฐที่
มีส่วนเก่ียวข้องในการท่ีจะพัฒนาส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับโอกาสท่ีทัดเทียมกับคนในสังคมเมือง               
โดยยึดหลักการทํางานตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ "เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา" โดย
ในทุกๆปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือออกไปพบปะพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ที่อยู่
ห่างไกล เพ่ือไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ในจังหวัด เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันที่
จะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกัน โดยมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ตําบลต่างๆ  ในจังหวัด ซ่ึงเป็นไปตามบทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามมาตรา ๑๗ (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี นอกจากน้ันยังมี
หน้าที่ในการประสานแผนงานโครงการและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือร่วมกันส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้แก่พ่ีน้องประชาชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสลด
ความเลื่อมลํ้าทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนชนบท ดังน้ันจึงได้จัดทําโครงการ อบจ.
พบประชาชน เพ่ือให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น     ด้านการเกษตร การลดใช้สารเคมีในการเกษตร การทําปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยอินทรีย์จากพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช้  การปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพ  การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

 /บทบาท... 
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บทบาทอํานาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และหน่วยงานท้องที่
เข้าใจกระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมติดตามตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับ
ต่างๆ  รวมถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของคนในหมู่บ้าน ตําบลที่
จะนํามาซ่ึงความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือพัฒนา เพ่ิมโอกาส ลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในถ่ิน         
ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง                                                                                  

     3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของ อปท. ในระดับตําบล ระดับจังหวัด และเข้าใจกระบวนการทํางานร่วมกันของท้องถ่ินและ
ท้องที่ 

     3.3 เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม             
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นท้องถ่ินที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ และเช่ือมสัมพันธ์ไมตรี มีความรักสามัคคี 
สมานฉันท์ในท้องถ่ิน       

     3.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือในการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน            
และหน่วยงาน ภาครัฐอ่ืนๆ             

4.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน ประชาชน    จํานวน ๕00 คน 

   เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้น ด้านการอบรมสอนอาชีพ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เข้าใจถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ของ อปท. ในระดับตําบล ระดับจังหวัดมากย่ิงข้ึน ประชาชนในระดับตําบลเกิด
ความใกล้ชิด กับ อบจ. ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ อบจ. 

5. วิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ กําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ 

 5.๒ ประสานการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมให้ความรู้ 

 5.๓ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จัดโครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง
ประสานผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน   

 5.๔ ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือร่วมให้ความรู้ และจัดนิทรรศการเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

/5.5 ประชาสัมพันธ์...    
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 ๕.๕  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และมีหนังสือถึงผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือแจ้ง
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
  5.๖ ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี  

       5.๖.1 จัดแบ่งจุดอบรมให้ความรู้ โดยมีวิทยากรบรรยายจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น 

 การให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้คําแนะนําในการปลูกพืช การดูแลที่ดินทางการ
เกษตร การทําปุ๋ยอินทรีย์ การทํานํ้าหมักชีวภาพ  

 การให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์  ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้เวชภัณฑ์ การใช้นํ้ายาฆ่า
เช้ือโรคเพื่อป้องกันการเกิดโรค   

 การให้ความรู้ด้านการอบรมส่งเสริมอาชีพ การทํานํ้ายาล้างจาน ยาสระผม สบู่ 
ฯลฯ    

 การให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น การป้องกันโรคต่างๆ  
 

 การให้ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อโดยแมลง การใช้สารเคมีในการป้องกันแมลง    
 การให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายการเลือกต้ัง และการสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนน

อิเล็กทรอนิกส์ 
 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายชาวบ้าน กฎหมาย

เก่ียวกับที่ทํากิน กฎหมายครอบครัว กฎหมายคนต่างด้าว 
 ก าร ให้ ค ว าม รู้ ด้ าน สิ ท ธิ ก า ร คุ้ ม ค รอ งผ ลป ระ โยช น์ สํ าห รั บ ค น พิ ก าร                  

การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ และผู้สูงอายุ    

                    5.๖.2 จัดกลุ่มผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ด้านต่างๆ ในแต่ละจุด ๆ ละ 30 นาที 

   5.๖.3 จัดแข่งขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน    

   ๕.๖.๔ จัดเตรียมอาหารกลางวัน เครื่องด่ืม อาหารว่าง สําหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้อง  

6. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 6.1 ขอความเห็นชอบดําเนินการตามโครงการ 

 6.2 ดําเนินการด้านการจัดหาพัสดุ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ/ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 

 6.4 เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 

 6.5 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

/7. ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ  2561 

8. สถานที่ดําเนินการ 

  ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

9. งบประมาณ 

จํานวน 1,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 ประชาชนได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เช่นด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้น ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 11.2 ประชาชน รับรู้ เข้าใจถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ของ อปท. ในระดับตําบล ระดับจังหวัดมากย่ิงข้ึน  

 11.3 ประชาชนในระดับตําบลเกิดความใกล้ชิด กับ อบจ. ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด รู้สึกถึงความเป็นเจ้า        
ของ อบจ. 

 11.4 เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานภาครัฐ       
ในการบูรณาการ การทํางานร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 
/โครงการ... 
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1.โครงการ 
 จัดการทรัพยากรดิน นํ้า ป่า โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

2.หลักการและเหตุผล 
 2.1 การดําเนินงานของเครือข่าย 

 ด้วยเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้จัดตั้งข้ึนเม่ือปี 2542          
มีสมาชิกกลุ่มเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกอําเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการรวมตัวของกลุ่ม / เครือข่ายย่อย
ต่างๆ ในลักษณะการเช่ือมเป็นเครือข่ายลุ่มนํ้าย่อย การรวมตัวกันบนฐานของวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น เครือข่าย
ปาเกอญอ กะเหรี่ยงแดง เครือข่ายม้ง การรวมตัวกันในลักษณะลุ่มนํ้าเป็นต้น และรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ตําบล โดยปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายย่อย 20 เครือข่าย รวมประมาณ 272 ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน       
ได้มีการดําเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับทรัพยากรดิน นํ้า ป่า และส่ิงแวดล้อม          
มีกิจกรรมที่สําคัญคือ การเพ่ิมศักยภาพแกนนํา/ สมาชิกเครือข่ายในทุกระดับ  การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ และสัตว์ป่า เช่น การบวชป่า การกําหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํ้า การทําฝายชะลอนํ้า การจัดการไฟป่าโดย
ชุมชนและมีการจัดทํ าฐานข้อมูล  เพ่ื อการแก้ไขปัญหาที่ ดินทํ ากิน  ที่ อ ยู่อาศัย/ พ้ื นที่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการรังวัดสํารวจข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีกฎระเบียบชุมชนใน
การจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ป่า ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายฯในระดับพ้ืนที่ เป็นกลไกในการควบคุมและบังคับ
ใช้กฎระเบียบให้เกิดประสิทธิภาพ การดําเนินงานของเครือข่าย   มีการติดตาม และประเมินสถานการณ์เป็น
ระยะๆ โดยผ่านเวทีประชุมของคณะกรรมการเครือข่ายฯ     และนําประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่นํามา
แลกเปลี่ยนกันในระดับจังหวัด เพ่ือหาแนวทางในการดําเนินการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการกําหนด
แนวทางในการผลักดันนโยบายที่ เก่ียวข้องกับสิทธิของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ป่า และ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกันในระดับจังหวัด และระดับภาค 

 2.2 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
การดําเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ

คุ้มครองอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่าโดยองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซ่ึงได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลทําให้เกิด  

1 . เกิดฐาน ข้อ มูล ในระบบสารสน เทศ ภู มิศาสต ร์  (GIS) เพ่ื อการจัดการที่ ดิ น  ที่ อ ยู่อาศัย                  
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎระเบียบชุมชนและคณะกรรมการควบคุม 
2. เกิดความร่วมมือในการทํางานของเครือข่ายในระดับจังหวัด และเครือข่ายลุ่มนํ้าย่อยในพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
3. เกิดพ้ืนท่ีรูปธรรมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน นํ้า ป่า และส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึนทุกปี          
(การบวชป่า / การสืบขาตานํ้า) 
4 .เกิดการกําหนดกฎระเบียบของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมในชุมชน              

(ผลจากการบวชป่า / สืบชาตาน้ํา) 
5. เกิดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เช่น บวชป่า สืบชาตานํ้า      
ฝายชะลอความชุ่มช้ืน 
6. เกิดผู้นําในการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

/7. เกิดการ... 
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7. เกิดการผลักดันและติดตามนโยบายในการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม (ระดับต่างๆ) เช่น    
การผลักดันแผนงานของเครือข่ายย่อยบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน               
การผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนให้รัฐบาลนําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดิน เป็นต้น 
8. เกิดความร่วมมือการจัดการที่ดิน  ที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานรัฐ  ท้องถ่ิน        
และองค์กรชุมชน 
9. เกิดการประสานข้อมูลการจัดการดิน นํ้า ป่า ทั้งในระดับจังหวัด  ภาค  และระดับชาติ  โดยการส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมประชุม กับ เครือ ข่ายที่ ทํ างาน ด้าน เดียวกัน  และร่วมประชุมในระดับชาติ                  
เพ่ือเตรียมชุมชนในการตั้งรับนโยบายดิน นํ้า ป่า  ที่จะเกิดข้ึน และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน 

 1.3 แนวทางการดําเนินงาน ปี 2562 และปีต่อไป 
 การดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน         
มีความจําเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานรัฐที่
เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของเครือข่ายในระดับพ้ืนท่ีและในระดับจังหวัด ในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากร ดิน นํ้า ป่าโดยผ่านกิจกรรม เช่น การพัฒนาศักยภาพแกนนํา กรรมการเครือข่าย  การบวช
ป่า         สืบชาตานํ้า การจัดการปัญหาไฟป่าเป็นต้น  การแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทํากินที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในแนวทางโฉนดชุมชนต้องมีข้ันตอนการจัดทําข้อมูลชุมชน ข้อมูลแผนที่
ที่ ดินทํากิน กฎระเบียบในการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  การมีเวทีแลกเปล่ียนของ
คณะกรรมการเครือข่ายในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด  เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน ติดตามการดําเนินงานและ
กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันท้ังในระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด การติดตาม ผลักดันนโยบายที่
เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากร ดิน นํ้า ป่า และส่ิงแวดล้อม  การดําเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มนํ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนในระยะต่อไป  จึงมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินงานดังกล่าว
อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน และการต้ังรับ
นโยบายใหม่ๆของรัฐที่ถูกกําหนดมาเพ่ือขอคืนพ้ืนที่ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่เดิม  โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น  โครงการทรัพยากรธรรมชาติดิน นํ้า ป่า,  โครงการจัดการมลพิษ – หมอกควัน 
สภาองค์กรชุมชน และองค์กรสาธารณอ่ืนๆ ที่มีการดําเนินกิจกรรมอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งในระดับชุมชน 
องค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ  สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มนํ้าสาละวิน จึงได้จัดทําโครงการจัดการ
ทรัพยากร ดิน นํ้าป่า โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนปีงบประมาณ  2562 เพ่ือเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1 เพ่ือผลักดันแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่แผนงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 
2.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของแกนนําเครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด   เครือข่ายองค์กร  
ชุมชนในระดับพ้ืนที่   และแกนนําในระดับชุมชนให้สามารถนําเสนอประสบการณ์ บทเรียนท่ีได้จาก
การดําเนินกิจกรรมต่อชุมชนอ่ืนได้ และสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนได้ในโอกาสต่อไป 

 
  
 

/3.เพ่ือฟ้ืนฟู... 
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3.เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมภายใต้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงในระดับนโยบาย และยกระดับเป็นพ้ืนที่รูปธรรม / แหล่งศึกษาดูงาน 

4.เพ่ือประสานความร่วมมือ  และเช่ือมร้อยโครงการต่างๆ ที่ดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดสู่การสร้างพลังเพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถ่ิน                                        

5.เพ่ือผลักดันให้เกิดการยกสถานะจากเครือข่ายลุ่มนํ้า/ตําบลให้เป็นสภาองค์กรชุมชนตําบล 
 

4. เป้าหมายของโครงการ 
 1.เครือข่ายในระดับพ้ืนที่สามารถยกสถานะข้ึนเป็นสภาองค์กรชุมชนตําบล 
 2.แกนนําชุมชนหลักของเครือข่ายในระดับพ้ืนที่สามารถเป็นวิทยากรเพ่ือนําเสนอประสบการณ์        
และบทเรียนต่อสาธารณชนได้ 
 3.มีพ้ืนท่ีที่ยกระดับเป็นพ้ืนท่ีรูปธรรมในการจัดการดิน นํ้า ป่า เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
 4.เกิดภาคีความร่วมมือที่ดําเนินงานด้านทรัพยากรดิน นํ้า ป่า เพ่ิมข้ึน 
 5.เกิดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 การดําเนินกิจกรรมโครงการฯ 

- เม่ือได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ต้องมีการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการโครงการและ
กรรมการสมาคมฯ 
- การดําเนินกิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมต้องมีเจ้าหน้าที่สมาคมฯเข้าไปดูแล อํานวยความ
สะดวก 
- จัดต้ังกรรมการติดตามและประเมินโครงการฯ / กรรมการโครงการต้องมีการประเมินทิศ
ทางการดําเนินงานว่าจะสามารถบรรลุตามแผนงาน แผนเงินและวัตถุประสงค์ได้ตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

 5.2 การบริหารการเงิน 
  - มีผู้ประสานงาน / เจ้าหน้าที่การเงินของสมาคมฯคอยควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน 

- การดําเนินกิจกรรม เจ้าหน้าที่ ต้องกําหนดแผนงานไตรมาส และเขียนใบสํารองยืม
งบประมาณเพ่ือดําเนินกิจกรรมเป็นครั้งๆไป 
- หลังจากดําเนินกิจกรรมต้องมีเอกสารการเงินครบตามระเบียบของสมาคมฯ พร้อมรายงานผล
การดําเนินกิจกรรมทุกคร้ัง (บันทึกผลพร้อมรูปภาพ) 
 

6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561  
 

7. สถานที่ดําเนินการ 
 6.1 สถานที่ประสานงานหลักโครงการ สมาคมฟ้ืนฟูและพัฒนาลุ่มนํ้าสาละวิน เลขท่ี 66 หมู่ 11 ตําบล
ผาบ่อง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-684190 
 6.2 พ้ืนท่ีเป้าหมายดําเนินกิจกรรม 

- เครือข่ายลุ่มนํ้าจังหวัดและเครือข่ายย่อย 22 กลุ่มเครือข่าย ภายในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน                                                                                    /แกนนํา... 
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- แกนนําเครือ ข่ายองค์กรชุมชน ลุ่ม นํ้ าจังห วัดแม่ฮ่องสอน  และกลุ่ ม ท่ีทํ างาน ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1 สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มนํ้าสาละวิน (สพส.) 
 7.2 กรรมการเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมลุ่มนํ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. งบประมาณ   
 จํานวน  500,000 บาท (ประมาณตามแผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน) 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการน้ี 
 9.1 เครือข่ายระดับพ้ืนที่สามารถผลักดันแผนสู่ อบต.นําร่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติดิน นํ้า ป่า 

9.2 มีแกนนําหลักของเครือข่ายในระดับพ้ืนที่สามารถเป็นวิทยากรนําเสนอประสบการณ์และบทเรียน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน นํ้า ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 เกิดพ้ืนที่รูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน นํ้า ป่า และสามารถเป็นแหล่งศึกษา   ดูงาน
ได้ 

 9.4 มีภาคีความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน นํ้า ป่า เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2.2 มีช่องทาง... 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 มาตรการจัดต้ัง  “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  สํานักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน  อันเน่ืองมาจากความไม่รู้กฎหมายและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในทางกฎหมาย  หน่วยงานดังกล่าวท้ัง 5 หน่วยงาน  จึงตกลงทําบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือ  เพ่ือจัดต้ังศูนย์
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือดําเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนตามกฎหมายน้ันๆ 
 2. เพ่ือให้บริการช่วยเหลือ  แนะนํา  และให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร 
 3. เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หน่วยงานหรือสถาบันของรัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งต่อการดําเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
 4. เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
 5. เพ่ือเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ร้องเรียน-ร้องทุกข์  โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรมีหน้าที่ตอบ         
ข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์  และดําเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนจากการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 6. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 7. เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับเรื่อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์                                                                                    /2.ประชุม...                              
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 2. ประชุมคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ 
 3. คณะทํางานฯกําหนดมาตรการในการกํากับติดตาม  
  -กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ 
  -กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเร่ืองร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ดําเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมภายใน  15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน  
15  วัน  ให้ชี้แจงให้ผู้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทราบ 
  -กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเร่ืองร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ทําการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าให้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-
ร้องทุกข์ทราบ   
 4. จัดทําคู่มือศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์       

5 . ประกาศและเผยแพ ร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนและกระบวนการในการดําเนินการ                  
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย         
หน่วยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้ันตอนและ
กระบวนการดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

6. รายงานและสรุปผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์           
พร้อมปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ให้ผู้บริหารรทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  และรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 2. มีการประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้ันตอน  กระบวนการ  และช่องทางในการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนทราบ    
 3. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ที่เข้ามาขอรับบริการได้รับการให้        
ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
 4. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  มีความเช่ือม่ันในการเข้ามาขอรับบริการ
ให้คําปรึกษา  คําแนะนําทางกฎหมาย                                                                      /5.เจ้าหน้าท่ี... 
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 5. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ดําเนินการเร่ืองตามคู่มือ  โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการที่สอดคล้อง   กับระเบียบ       
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 6. มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าของการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ
เรื่องร้องเรียน -ร้องทุก ข์   ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการทราบ  รวมทั้ งช่องทางในการติดตามผล                 
ด้วยตนเอง 
 7 . มีการกํากับติดตามการให้ความช่วยเห ลือทางกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์                
ให้บุคคลดังกล่าวทราบ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน      
ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ีกําหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.2.3 มีรายงาน... 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบถึงการ           
รับเร่ือง  ระยะเวลา  และผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 มาตรการจัดต้ัง  “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  สํานักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศ
ไทย  ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน  อันเน่ืองมาจากความไม่รู้กฎหมายและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในทางกฎหมาย  หน่วยงานดังกล่าวทั้ง 5 หน่วยงาน  จึงตกลงทําบันทึกข้อตกลง   ความร่วมมือ  เพ่ือจัดตั้งศูนย์
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์  
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือดําเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของ
ตนตามกฎหมายน้ันๆ 
 2. เพ่ือให้บริการช่วยเหลือ  แนะนํา  และให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร 
 3. เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หน่วยงานหรือสถาบันของรัฐและ
เอกชน เพ่ือส่งต่อการดําเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
 4. เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์        
ของประชาชน 
 5. เพ่ือเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ร้องเรียน-ร้องทุกข์  โดยให้หน่วยงานหรือองค์กรมีหน้าที่          
ตอบข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์  และดําเนินการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนจากการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 6. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 7. เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ1. แต่งต้ังคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับ
เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์                                                                                     

/2.ประชุม...                  
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 2. ประชุมคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ 
 3. คณะทํางานฯกําหนดมาตรการในการกํากับติดตาม  
  -กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ 
  -กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเร่ืองร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ดําเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมภายใน  15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน  
15  วัน  ให้ชี้แจงให้ผู้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ทราบ 
  -กําหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเร่ืองร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ทําการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าให้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือผู้ร้องเรียน-
ร้องทุกข์ทราบ   
 4. จัดทําคู่มือศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและรับร้องร้องเรียน-ร้องทุกข์       

5 . ประกาศและเผยแพ ร่หรือประชาสัมพันธ์ ข้ันตอนและกระบวนการในการดําเนินการ                  
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย         
หน่วยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้ันตอนและ
กระบวนการดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

6. รายงานและสรุปผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์           
พร้อมปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  ให้ผู้บริหารรทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  และรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
 2. มีการประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้ันตอน  กระบวนการ  และช่องทางในการดําเนินการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  การร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนทราบ    
 3. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ที่เข้ามาขอรับบริการได้รับการให้        
ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
 4. ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  มีความเช่ือม่ันในการเข้ามาขอรับบริการ
ให้คําปรึกษา  คําแนะนําทางกฎหมาย                                                                      /5.เจ้าหน้าท่ี... 
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 5. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน-
ร้องทุกข์  ดําเนินการเร่ืองตามคู่มือ  โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการที่สอดคล้องกับระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 6. มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าของการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ
เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์  ให้ประชาชนหรือผู้ขอรับบริการทราบ รวมท้ังช่องทางในการติดตามผลด้วยตนเอง 
 7 . มีการกํากับติดตามการให้ความช่วยเห ลือทางกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์               
ให้บุคคลดังกล่าวทราบ  ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้
อย่างเหมาะสมตามมาตรการท่ีกําหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 ดําเนินการ... 
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3.3.1  ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทํางบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.โครงการ... 
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1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและหน้าที่ในการบริการสาธารณะพื้นฐานประชาชน  เพ่ือ
พัฒ นาคุณ ภ าพ ชีวิต  พั ฒ น าเศรษ ฐ กิจและ สั งคมของท้ อ ง ถ่ิน  โดยการ เปิ ด โอกาส ให้ ป ระชาชน                  
ในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมีความ
จําเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล แก้ไขปัญหาและตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเริ่มจากการวางแผน
พัฒนา ท้องถ่ินที่มีความชัดเจนเกิดจากความต้องการของประชาชน มีการนําเสนอข้อคิดเห็นจากประชาคม
ท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน      ผู้นําชุมชน   และประชาชนใน
ท้องถ่ิน เพ่ือให้การวิเคราะห์สภาพปัญหา ตรงตามจุดมุ่งหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด  ใช้เป็นกรอบการทํางานของ
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่ี ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                 
ที่กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนา ตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า           และให้
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง
จังหวัด ทั้งหมด 7 อําเภอ ซึ่งแต่ละอําเภอก็มีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ
ลักษณ ะป ระชากร ท่ี มีห ลากหลายชน เผาเพ่ื อ ให้ เกิ ดการ พัฒ นาที่ ต รง กับ ปัญ หาความ ต้อ งการ                  
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  จึงต้องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม            
ในการเสนอปัญหาความต้องการ เพ่ือรวบรวมจัดทํ าเป็นโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่ี ปี                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป  
 

3.วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นไปตามข้ันตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้       

 

/2.เพ่ือเปิดโอกาส... 
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  2 .เพ่ื อ เปิ ด โอกาส ให้ ป ระชาชน ได้ มี ส่ วน ร่วม ในการ ร่วม คิด  ร่ วมวางแผน พัฒ นา                  
ร่วมตัดสินใจในกิจการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

  3.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับข้อมูลปัญหาความต้องการและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการดําเนินงานโครงการได้ตรงตามความต้องการของประชาชน   
   

  4.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562  

 5.เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองของตนเอง และการมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 4.เป้าหมายการดําเนินงาน  

   การจัดเวทีประชาคมระดับอําเภอ จํานวน ๗ อําเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3,000                  
คน(ตามสัดส่วนระดับอําเภอ/จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนฯ)  ประกอบด้วย   
    ๑ )กํ า นั น /ผู้ ให ญ่ บ้ าน / ผู้ นํ า ชุ ม ช น  จํ า น วน   438 ห มู่ บ้ าน /ชุ ม ช น  ๆ  ล ะ  5 ค น                  
รวม 2,628 คน   
   ๒) ผู้บริหาร , ประธานสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 49 แห่ง ๆ ละ 4 
คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จํานวน  24  คน  
  4) หน่วยงานราชการ ,  รัฐวิสาหกิจ ,  องค์กรธุรกิจ  จํานวน   15 แห่ง ทุกอําเภอ รวม            
90 คน   

  5) ตัวแทนกลุ่มต่างๆ , องค์กรชุมชน,  ส่ือมวลชน   
  6) เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง    

5.ระยะเวลาดําเนินการ         

  ภายในปีงบประมาณ  2561  

6.งบประมาณดําเนินการ    
จํานวน 2,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564       

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7.สถานที่ในการดําเนินการ    

   ดําเนินการทั้ง 7 อําเภอ   ประกอบด้วย อําเภอเมือง   อําเภอขุนยวม   อําเภอปางมะผ้า   
อําเภอปาย  อําเภอแม่สะเรียง   อําเภอสบเมย  และอําเภอแม่ลาน้อย  

/ดําเนินการ... 
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8.วิธีการดําเนินงาน  

‐ รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    
‐ สรุปเป็นข้อมูลปัญหาความต้องการเบ้ืองต้นระดับตําบลเพ่ือนําเข้าเวทีประชาคมระดับอําเภอ

ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือสรุปประเด็น   การแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันแบบบูรณาการ  

‐ ดําเนินการจัดเวทปี ระชาคม ระดับอําเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อําเภอ   
 

 กิจกรรมอบรม  

‐ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจ บทบาทอํานาจหน้าที่ของ อปท. เพ่ือให้ประชาชน 

เข้าใจภารกิจและอํานาจหน้าท่ี ในการท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาความต้องการในพ้ืนที่  
‐ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “ 1 ทศวรรษของการพัฒนา ร้อยปัญหา ล้านหนทางแก้ไข 

ก้าวเดินทางไกลสู่ 1 ศตวรรษ   ของหน้าที่ที่ดีกว่าเดิม ”  

  กิจกรรมการจัดงาน  

‐ จัดนิทรรศการรายงานผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีท่ีผ่านมา  

‐ จัดกิจกรรม “ ร้อยฟันเฟือง ก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน ”   
 

9.ข้ันตอนการดําเนินงาน  
  1. รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2. สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการเบ้ืองต้นระดับตําบล 

  3. ดําเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอําเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อําเภอ 

  4. สรุปปัญหา/ความต้องการ จัดทําร่างแผนพัฒนาส่ีปี 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาร่างแผนส่ีปี 

  6.ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแผนพัฒนาฯ ที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง    

  2.ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาและความต้องการทําให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการที่ตรงจุดทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน 
 

 
/3.3.2 ดําเนินการ... 
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3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2558  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
ทุกแห่งต้องดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  
ส่งเสริม พัฒนา  ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 ดังน้ัน  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                
มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ดําเนินการให้มี  “มาตรการ
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและร่วมกันแก้ไข  
ปรับปรุง  พัฒนา โครงการตามแผน 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
 3.เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการมีหน้าที่  ดังน้ี 
  -กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  -ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 

/รายงาน... 
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  -รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
 4. จัดทําแผนการดําเนินงาน 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 6. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ  และรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาเพ่ือปรับปรุง  แก้ไข  
ส่งเสริม พัฒนา  ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป  
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองแผนฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการแต่งต้ังภาคประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
 2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  
 
 
 
 
 
    

/4.1.1 มีการจัดทํา... 
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4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมท้ังการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่ กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายใน    มาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง  และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆเก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกัน            
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด          
ต่อองค์กร 
 3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันกาทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสําเร็จของงาน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

/6. วิธีการ... 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ       
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราช           
การกําหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน และป้องการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสําเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
3. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
5. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ                              /4.1.2 มีการจัดทํา... 
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4.1.2  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
ห น่วยงานให้ อ ยู่ ในระดับที่ ยอมรับ ได้  ซ่ึ งจะทํ าให้ป ฏิ บั ติ งานและการจัดการของห น่วยงานบรรลุ                  
ตาม วัต ถุประสงค์  ในอดีต ท่ี ผ่านมาการบริหารงานของห น่วยงานภาครัฐได้ มีการควบ คุมภายใน                  
ตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ัง
การ  และหนั งสือตอบ ข้อหารือ ต่างๆ  โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ การควบ คุม ด้านการเงินและบัญชี                  
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการควบคุม     
ด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนถึงผลการดําเนินงาน           
ในภาพรวมของการดําเนินงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน      
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิผลหรือ ไม่ เพี ยงใด  การที่ ระบบการควบ คุมภายในของรัฐ ยังไม่ครอบคลุมทุ กระบบงาน                  
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุ         
ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย            
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่
มีประสิท ธิภาพเพียงพอ  ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายใน                  
ของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้กําหนดมาตรการติดตามประเมินผลการควบคุม            
ภายในข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร          
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเส่ียง             
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจ          
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงในหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6 . เผยแพร่รายงานการควบ คุมภายในให้ สาธารณชนได้ทราบ  ณ  ที่ ทํ าการ  และเว็บ ไซต์                 
ของหน่วยงานและส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน         
ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 

2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน         
การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 

/3. ระดับ... 



-184- 
 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน        
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

4. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/4.2.1 ส่งเสริม... 
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4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ  
แต่งต้ัง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีบทบาทหน้าท่ีโดยสําคัญประการหน่ึงคือ  จัดทําการบริการสาธารณะให้ประชาชน
ในท้องถ่ินอย่างท่ัวถึงให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  และให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถ่ิน โดยให้
ประชาชนในท้องถ่ินเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจร่วมและตรวจสอบ  ดังน้ัน  เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถ่ินครอบคลุมไปในทุกมิติ  จึงได้กําหนดให้มีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทุกมิติตาม
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือประเมินการปฏิบัติงานของตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สําคัญๆ  อันได้แก่  
ตําแหน่งปลัดฯ รองปลัดฯ ผู้อํานวยการกอง  โดยจะนําความคิดเห็นหรือการประเมินดังกล่าวมาพัฒนา  
ปรับปรุง  การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว   และองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถ่ิน  ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถ่ินต่อการปฏิบัติงาน   
ของตําแหน่งที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. เพ่ือนําความคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนา  ปรับปรุง  การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว         
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กํากับ  การบริหารงานของข้าราชการ
ตําแหน่งท่ีสําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดรูปแบบการประเมินการปฏิบั ติงานของปลัดฯ   รองปลัดฯ            
ผู้อํานวยการกอง 
 2. คณะกรรมการฯทําการกําหนดรูปแบบในการการประเมิน 

/3. ดําเนินการ... 
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 3. ดําเนินการประเมิน(ประชาชนในท้องถ่ินแสดงความคิดเห็นและทําการประเมิน) 
 4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความคิดเห็นและผลการประเมินให้ประชาชนทราบ 
 5. นําความคิดเห็นและผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงให้งานหรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิมากข้ึน                    
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายบุคคล สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนในท้องถ่ินต่อการปฏิบัติงานของตําแหน่ง
ที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กํากับ  การบริหารงานของข้าราชการตําแหน่ง     
ที่สําคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นส่ิงจําเป็น  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มี  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันผ่านช่องทางในส่ือต่างๆของหน่วยงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน 
 2. เพ่ือให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 4. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง               
และเป็นปัจจุบัน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งต้ังคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  เพ่ือดําเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. คณะทํางานฯกําหนดมาตรการในการกํากับติดตาม 
 3. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที ่
 4. จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านส่ือช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สมํ่าเสมอ 

 
/6. จัดให้มี... 
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 5. จัดให้มีระบบให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  หรือระบบ           
Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดทํารายงานผลสถิติผู้มาขอรับบริการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง      
และเป็นปัจจุบัน 
 2. จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์มากกว่า 3  ช่องทาง 
 3. จํานวนส่ือประชาสัมพันธ์มากกว่า  3  ส่ือ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2.2 ส่งเสริม... 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ-จ่ายเงิน  
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แม่ฮ่องสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหน่ึงของการบริหารการเงินการคลังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้
ถูกต้องครบถ้วยจึงสามารถดําเนินการจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ  จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย  เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจะต้อง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มี “กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเกิดการใช้งบประมาณที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง รายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ  เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  -ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  -ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  -ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ         /2. แต่งต้ัง... 
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 2. แต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 3. แต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกําหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ 
 4. เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
 5 . สรุปผลการรับ -จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ประชาชนทราบ                
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  วิทยุชุมชน เป็นต้น 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดําเนินโครงการ(การรับ-จ่ายเงิน) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1. โครงการ... 
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1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและหน้าที่ในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแประชาชน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน  ในท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล แก้ไขปัญหาและตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเร่ิมจากการวางแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินที่มีความชัดเจนเกิดจากความต้องการของประชาชน มีการนําเสนอข้อคิดเห็นจากประชาคมท้องถ่ิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน  ผู้นําชุมชน และประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือให้
การวิเคราะห์สภาพปัญหา ตรงตามจุดมุ่งหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นกรอบการทํางานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่ี ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                
ที่กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนา ตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่ จัดทํ า ข้ึน สําห รับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึ งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้า                 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง
จังหวัด ทั้งหมด 7 อําเภอ ซึ่งแต่ละอําเภอก็มีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ
ลักษณ ะป ระชากร ท่ี มีห ลากหลายชน เผาเพ่ื อ ให้ เกิ ดการ พัฒ นาที่ ต รง กับ ปัญ หาความ ต้อ งการ                  
ของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  จึงต้องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม            
ในการเสนอปัญหาความต้องการ เพ่ือรวบรวมจัดทํ าเป็นโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่ี ปี                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป 
  

3.วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นไปตามข้ันตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้          

2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนา ร่วมตัดสินใจ         
ในกิจการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                       

 
 

/3. เพ่ือให้... 
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        3.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับข้อมูลปัญหาความต้องการและ          
แนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการดําเนินงานโครงการได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน      

  4.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562  

 5.เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองของตนเอง และการมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 4.เป้าหมายการดําเนินงาน  

   การจัดเวทีประชาคมระดับอําเภอ  จํานวน  ๗  อําเภอ  โดยมีกลุ่ม เป้ าหมาย  3,000                  
คน(ตามสัดส่วนระดับอําเภอ/จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนฯ)  ประกอบด้วย   
    ๑ )กํ า นั น /ผู้ ให ญ่ บ้ าน / ผู้ นํ า ชุ ม ช น  จํ า น วน   438 ห มู่ บ้ าน /ชุ ม ช น  ๆ  ล ะ  5 ค น                  
รวม 2,628 คน   
   ๒) ผู้บริหาร , ประธานสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 49 แห่ง ๆ ละ 4 
คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จํานวน  24  คน  
  4) หน่วยงานราชการ ,  รัฐวิสาหกิจ ,  องค์กรธุรกิจ  จํานวน   15 แห่ง ทุกอําเภอ รวม           
90 คน   

  5) ตัวแทนกลุ่มต่างๆ , องค์กรชุมชน,  ส่ือมวลชน   
  6) เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง 
      

5.ระยะเวลาดําเนินการ         

  ภายในปีงบประมาณ  2561  
 

6.งบประมาณดําเนินการ    
จํานวน 2,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 2561-2564       

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7.สถานที่ในการดําเนินการ    

  ดําเนินการทั้ง 7 อําเภอ   ประกอบด้วย อําเภอเมือง   อําเภอขุนยวม   อําเภอปางมะผ้า   
อําเภอปาย  อําเภอแม่สะเรียง  อําเภอสบเมย  และอําเภอแม่ลาน้อย  
 

8.วิธีการดําเนินงาน  

‐ รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
/ดําเนินการ... 
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‐ สรุปเป็นข้อมูลปัญหาความต้องการเบ้ืองต้นระดับตําบลเพ่ือนําเข้าเวทีประชาคมระดับอําเภอ
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่  หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ เพ่ือสรุปประเด็น  การแก้ไขปัญหา 
ร่วมกันแบบบูรณาการ  

‐ ดําเนินการจัดเวทปี ระชาคม ระดับอําเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อําเภอ   
 

 กิจกรรมอบรม  

‐ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในภารกิจ บทบาทอํานาจหน้าที่ของ อปท. เพ่ือให้ประชาชน
เข้าใจภารกิจและอํานาจหน้าที่ ในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาความต้องการในพื้นท่ี  

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

  กิจกรรมการจัดงาน  

‐ จัดนิทรรศการรายงานผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีท่ีผ่านมา  

‐ จัดกิจกรรม “ ร้อยฟันเฟือง ก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกัน ”   
 

9.ข้ันตอนการดําเนินงาน  
  1. รวบรวมข้อมูลจากแผนชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2. สรุปข้อมูลปัญหาความต้องการเบ้ืองต้นระดับตําบล 

  3. ดําเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอําเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อําเภอ 

  4. สรุปปัญหา/ความต้องการ จัดทําร่างแผนพัฒนาส่ีปี 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาร่างแผนส่ีปี 

  6.ประกาศใช้แผนพัฒนาส่ีปี 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแผนพัฒนาฯ ที่มาจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง    

  2.ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาและความต้องการทําให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและความต้องการที่ตรงจุดทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่ี
น้องประชาชน 
 

 

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

2. หลักการและเหตุผล 
   

  ในโลกยุคดิจิตอล หน่ึงในเทคโนโลยีที่สามารถเพ่ิมศักยภาพการทํางานให้กับทุกองค์กร             
ได้อย่างมาก  โดยเฉพาะกับองค์กรภาครัฐ ก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information                 
System : GIS) เป็นเครื่องมือ ที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สนับสนุนการตัดสินใจและ
วิเคราะห์ปัญหาในเชิงพ้ืนที่ สามารถนําเข้า ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ในการบริหารงาน  GISสามารถนํามาใช้เป็นระบบหลักในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ต่างๆ โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนถ่ายโอน หรือโครงการต่างๆท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดําเนินการ สามารถแสดงผลทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิงบรรยายได้ในเวลาเดียวกัน ทําให้ง่ายต่อ
การตรวจสอบและติดตาม GISยังมีประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะในงานวิเคราะห์หาพ้ืนที่ศักยภาพที่
ต้องใช้ข้อมูลท่ีซับซ้อน  จากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน  เช่นการวิเคราะห์พ้ืนที่เกษตรกรรมท่ีนําข้อมูล
ลักษณะภูมิประเทศ  ดิน นํ้า สภาพอากาศ ประชากร และระบบสาธารณูปโภค  มาทําการวิเคราะห์ว่าแต่ละ
พ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทางด้านใด  หรือการนําGIS ไปประยุกต์ใช้หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดต้ัง
โครงการทั้งระดับเล็กไปจนถึงระดับนาๆชาติ การแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน จัดเก็บข้อมูลรายแปลงของเกษตรกรใน
รูปแบบGIS ทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามเชิงพ้ืนที่ GISสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงของทรัพยากร
ป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การประยุกต์ใช้ GIS เพ่ือช่วยในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยอาศัยข้อมูลแผนที่มาตราส่วนขนาดใหญ่ เช่น 1:1,000 ซ่ึงสามารถมองเห็นขอบเขตของอาคาร 
เพ่ือใช้ในการนําเข้าข้อมูลการชําระภาษีอากร   ซ่ึงสามารถทําการติดตาม ตรวจสอบผลการจัดเก็บภาษี              
ได้โดยสะดวก เป็นต้น 
  ดังน้ัน เพ่ือนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการ                  
ใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อมูลสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดต้ังศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้ึน   เพ่ือทําหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางรับผิดชอบในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ข้อมูลสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ินจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ใช้เป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินต่อไปในอนาคต    
  เป้าหมายการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS)  ต่อไปในอนาคต                
คือ การใช้ระบบ GIS มาใช้ในการทํางานของหน่วยงานภายใน โดยให้ทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการทํางานในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเผยแพร่ข้อมูลใน
รูปแบบ Web Map Application หรือแผนท่ีออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานได้ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  นอกจากน้ันองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนงานในการนําข้อมูลจากระบบ GIS มา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทาํกินของประชาชน และทําการขยายฐานข้อมูลระบบ     .                                                  

/การจัดเก็บ... 
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การจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด  รวมถึงประยุกต์ใช้กับงานด้าน
ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ดังน้ัน  จึงได้จัดทําโครงการบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2. เพ่ือนําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินให้กับประชาชน 
3. เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่ประชาชน หน่วยงานต่างๆ 
4. เพ่ือติดตามสถานการณ์สาธารณะภัยต่างๆ อาทิ นํ้าท่วม ดินโคลนถล่ม พ้ืนที่เส่ียงต่อการเกิดไฟป่า 

ฯลฯ แล้วแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

4. เป้าหมาย 
1.  การบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      

ให้สามารถรองรับฐานข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอก  
2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน  

 3. ประชาชน หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.ส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2.ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. สถานที่ดําเนินการ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ    
      จํานวน  500,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

9. วิธีการดําเนินงาน 
 1.  จัดทําฐานข้อมูลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ฐานข้อมูลGIS) 
 2.  จัดทําฐานข้อมูลหน่วยงานอ่ืนๆในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฐานข้อมูลGIS) 
 3.  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้บริการ  ณ ศูนย์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  และให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 4.  จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหา
ที่ดินทํากินของประชาชน                                                                          /5.ออกติดตาม...  
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 5.  ออกติดตามเพื่อขยายฐานข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนที่ตําบลต่างๆ  
 6. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะทํางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางาน 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบออนไลน์ 

8. จัดทําส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
9. การประยุกต์ใช้ GIS กับงานด้านต่างๆ 
10. ประสานงานกับ GISTDSA 
11. สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 12. สนับสนุนการทํางานอ่ืนๆ 
 

10. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.จัดทําฐานข้อมูลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (ฐานข้อมูลGIS) 
 2.จัดทําฐานข้อมูลหน่วยงานอ่ืนๆในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฐานข้อมูลGIS) 
 3.ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้บริการ  ณ ศูนย์สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  และให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 4.จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหา
ที่ดินทํากินของประชาชน 
 5.ออกติดตามเพ่ือขยายฐานข้อมูลระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ในพ้ืนท่ีตําบลต่างๆ 
 6.ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะทํางาน 
 7.พัฒนาระบบการบริหารจดัการข้อมูลแบบออนไลน์ 
 8.จัดทําส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
 9.การประยุกต์ใช้GIS กับงานด้านต่างๆ 
 10.ประสานงาน กับGISTDSA 
 11.สนับสนุนการดําเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 12.การติดตามและประเมินผล 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินอย่างย่ังยืน 

3.  มีฐานข้อมูลฐานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ครอบคลุมทุกด้าน  
4.  ประชาชน หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  

 
 

/1.โครงการ... 
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1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
 

2.หลักการละเหตุผล 
“การมีส่วนร่วมของประชาชน”ถือเป็นหลักการสากลท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความสําคัญและจําเป็นใน

สังคมประชาธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล(Good Governance) ตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนรวม
และกําหนดหน้าที่ของภาครัฐในการเปิดให้ประชาชนมามี    ส่วนร่วม อาทิ เช่น พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานัก
นายก รัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นอกจาก น้ัน แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการยังกําหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้การปกครอง
ท้องถ่ิน คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง หรือ กําหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคนใน
ชุมชน ดังน้ันการมีส่วนร่วม ของประชาชนจึงเป็นความจําเป็น ดังเห็นว่ามีการกําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ิน และ
สมาชิกสภาท้องถ่ินต้องเป็นตัวแทนของประชาชนซ่ึงมาจากการมี ส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการ
เลือกต้ัง นอกจากน้ัน    ยังกําหนดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการ 
ทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีเป้าหมายให้การทํางานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชน และเสริมสร้าง ประชาธิปไตยท้องถ่ิน ดังน้ัน        
การปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต้องมุ่ งเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์                
การเกิดข้ึนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยน่ันเอง 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพราะการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารงานท้องถ่ิน  และให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้ันตอนการประชุมสภาฯ รับทราบผลการดําเนินงานขององค์การบ ริหารส่วน จังห วัดแม่ ฮ่อสอน                  
ซ่ึงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ จะทําให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความโปร่งใส และเช่ือม่ันในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน นักศึกษาประชาชนได้รับรู้ถึงการข้ันตอน  การดําเนินการประชุมสภาท้องถ่ิน                  
/2.เพ่ือให้ประชาชน... 
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2. เพ่ือให้ประชาชนไทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  การดําเนินงาน และผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                                 

3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี เกิดความเช่ือม่ัน และศรัทธาในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  นักศึกษา  
 

5.ขั้นตอนการดําเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์การเรียก การนัดประชุมสภา ให้ประชาชนทราบพร้อมแจ้งระเบียบการเพ่ือ          

เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
2. ประชาชนท่ีประสงค์จะเข้าฟังประชุมสภา ให้ย่ืนแบบแสดงความประสงค์ที่จะเข้าฟังการประชุมสภา  

ต่อประธานสภาล่วงหน้าก่อนการประชุมสภา  ไม่น้อยกว่า  3  วัน  ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
3. ก่อนเข้ารับฟังการประชุมสภาให้ลงช่ือในสมุดลงทะเบียนและรับป้ายติดหน้าอกจากเจ้าหน้าที่ทุก

ครั้ง 
4. ให้ประชาชนที่จะเข้าฟังการประชุมสภา  ต้องแต่งกายสุภาพ   ประพฤติตนให้ เรียบร้อย            

และอยู่ ณ ที่ซ่ึงจัดไว้ 
 

6. ระยะเวลา/สถานที่ดําเนินการ 
ตามกําหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2561 ณ ศาลาประชาคม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

7. งบประมาณในการดําเนินการ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาฯ 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เด็ก เยาวชน นักศึกษาประชาชนได้รับรู้ถึงการข้ันตอน  การดําเนินการประชุมสภาท้องถ่ิน 
2. ประชาชนไทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  การดําเนินงาน และผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. ประชาชนมีทัศนคติที่ดี เกิดความเชื่อม่ัน และศรัทธาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 

/4.2.3 ส่งเสริม... 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1. โครงการ... 
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3. ชื่อโครงการ   

  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน  เป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน                
มีหน้าที่จัดหาพัสดุ  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง   และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (๘)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ินภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี  แนวทางพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชา
สังคม  โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมาจากผู้แทนชุมชนหรือประชาคม  เพ่ือความโปร่งใสใน
การจัดหาตามกระบวนการด้านพัสดุ และในสามปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557 , พศ. 2558 และ พ.ศ. 
2559)  กองพัสดุและทรัพย์สิน  ได้จัดทําโครงการท้องถ่ินโปร่งใส   ปีท่ี 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3  โดยการจัดทํา
เอกสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านพัสดุและความรู้เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างให้แก่ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม  มุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ใน
บทบาทและหน้าที่ของกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของผู้แทนชุมชนหรือ
ประชาคม ที่อาจได้รับการแต่งต้ังร่วมเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประกอบกับหลักการการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อประโยชน์
สูงสุด และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้  รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  การดําเนินงานในการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0226.2/ว 1704  ลงวันท่ี  29  มีนาคม  
2560  เรื่อง  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  ได้ให้ส่วนราชการ
ศึกษารายละเอียดของการดําเนินงานในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง  ตามมาตรา 16 ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  ดังน้ัน  กองพัสดุและทรัพย์สินจึงได้จัดทํา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ” ข้ึน  
เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านพัสดุของผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่อาจได้รับการแต่งต้ังร่วมเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และสร้างการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

 
/ส่วนจังหวัด... 



-203- 
 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  ในการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ต้ังแต่การจัดทําร่าง TOR  
จนถึงสิ้นสุดโครงการ  แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป  ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ทําให้การจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และตรวจสอบได้
ทุกข้ันตอน   
 

3. วัตถุประสงค์  
3.1   เพ่ือให้ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  
3.2   เพ่ือให้ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และประชาชนทั่วไป  เข้าใจกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
  และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน    

3.3   เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส  
  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 

4. เป้าหมาย   
กิจกรรมที่ 1 การจัดการอบรม  จํานวน  150 คน 
เชิงปริมาณ 
4.5 ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม  จํานวน  108  คน 
4.6 คณะเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร  จํานวน  42  คน  
เชิงคุณภาพ 

           ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่เข้ารับการอบรมเกิดทัศนคติที่ดีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทําให้การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ 
เชิงปริมาณ 

          ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนท่ัวไปมีการรับรู้รับทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  เกิดการสอดส่องและป้องปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ                      
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5.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กิจกรรมที่ 1 การจัดการอบรม  
  1.  ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม จํานวน  108  คน 

      - ตําบลจองคํา จํานวน 6 ป๊อก ๆ ละ 4 คน รวมจํานวน  24  คน  
      - ตําบลปางหมู จํานวน 13 หมู่บ้าน ๆ  ละ 4 คน  รวมจํานวน  52  คน  
      - ตําบลผาบ่อง  จํานวน  8  หมู่บ้าน (เว้นหมู่ 6 – 9) ๆ ละ 4 คน  รวมจํานวน  32  คน 
2.  คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  จํานวน  ๔๒  คน   

 กิจกรรมที่ 2 การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์  
           ประชาชนทั่วไปในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน 7 อําเภอ 
6.  สถานที่ดําเนินการ 

 ในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
   

8. งบประมาณการดําเนินงาน 
 จํานวน 400,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่อ่องสอน) 
  

9.  วิธีการดําเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1  การจัดการอบรม   
 จัดกิจกรรมจัดการอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  โดยการฝึกอบรมให้ความรู้
ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างให้กับผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เก่ียวข้อง  มีวิธกีารดําเนินการดังน้ี 

5. ประสานขอกลุ่มเป้าหมายจากผู้ใหญ่บ้าน 
6. ประสานเครือข่ายวิทยากรเพ่ือกําหนดรูปแบบเน้ือหาที่ใช้ในการอบรม วัน เวลา สถานท่ี  

ในการจัดการอบรม 
7. ดําเนินการจัดการอบรม จํานวน  1  คร้ัง  ในพ้ืนที่ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
8. สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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 กิจกรรมที่ 2  การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ 
 จัดกิจกรรมจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  โดยการจัดทํา
ส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น หนังส้ัน หนังสือ แผ่นพับ และป้ายไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างที่แต่งต้ังมาจากภาคประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  ในการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ต้ังแต่การจัดทําร่าง TOR  
จนถึงส้ินสุดโครงการจัดซื้อจัดจ้าง  มีวิธีการดําเนินการดังน้ี 

1. ประชุมหารือรูปแบบ เน้ือหา รายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. จัดหาผู้รับจ้างในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 
3. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้

ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรู้รับทราบในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างที่แต่งต้ังมาจากภาคประชาชน รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ    การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  ในการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ต้ังแต่การจัดทําร่าง TOR  จนถึงส้ินสุด
โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง   

4. สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

10. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบดําเนินการตามโครงการ 
 2.ดําเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
 3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน   
 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

    ได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
12.2 ผู้แทนชุมชนหรือประชาคม และประชาชนทั่วไป  เข้าใจกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ   
     และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     แม่ฮ่องสอน    

12.3 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส    
          มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน                       
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญั ติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . 2560 ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป       
และบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็นต้น ซ่ึงหลักการการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส            
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ีเป็นกลางและไม่มีส่วนได้
เสียกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใสของการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยกําหนดมาตรการการมีส่วนร่วมของ            
ภาคประชาชน  ดังน้ี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ 
             บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง และคณะกรรมการ    
             จัดซ้ือจัดจ้าง  
 4. เพ่ือป้อมปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

/6.วิธีดําเนินการ... 
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6. วิธีดําเนินการ 
1. มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการนําร่างประกาศฯ และร่างเอกสารซ้ือหรือ

จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  เผยแพ ร่เพ่ื อ รับฟังความคิดเห็น              
จากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement. 
go.th)  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (www.mhs-pao.com) 

2 . จัด เจ้ าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ตอบ ข้อหารือ เม่ื อประชาชน  ผู้ เสนอราคา  ผู้ สั งเกตการณ์  
เกิดข้อสงสัยในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. ดําเนินการตรวจสอบความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  

4 . เผยแพร่ ข้อ มูล ข่าวสารเก่ียว กับการจัดหาพัส ดุทุ ก วิ ธี  ทุ ก ข้ันตอน  ประกาศเผยแพร่ 
ราคากลาง ประกาศผู้ชนะ และรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ 

5 . การจัดระบบและช่องทางการรับ ฟั งความคิดเห็ น  ข้อร้องเรียนห รือการแจ้งเบาะแส 
การทุจริต 

6. มีการแต่งต้ังตัวแทนชุมชนหรือประชาคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ทุกโครงการ 
    ที่ดําเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 -ไม่ใช้งบประมาณ- 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองพัสดุฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการนํามาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใส  ป้องปราม           
การทุ จริตและประพฤติ มิชอบ ในการจัดซื้ อ จัด จ้างขององค์การบริห าร ส่วน จังห วัดแ ม่ ฮ่องสอน                  
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่อ่องสอน  ได้ทุกข้ันตอน 
 3. การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล              
และตรวจสอบได้ เกิดการประหยัดงบประมาณ ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ       /4.3.1 ส่งเสริม... 



-208- 
 
 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่           
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องท่ีได้กําหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. หลักการและเหตุผล 
 

 จากจุดมุ่งหมายการนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม คือ ยุคอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต หรือที่ เรียกว่า Thailand 4.0 ปัจจัยสําคัญอันดับแรกต่อ            
การขับเคลื่อน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและความพร้อมในระดับสูงข้ึน  การพัฒนา
บุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ระดับใด ถือเป็นหัวใจสําคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวปรับวิธีการทํางาน รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองของสภาพแวดล้อม
ทางการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีทั้งภายใน และภายนอกประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม    

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ประกอบด้วย
ฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในการ
ถ่วงดุลอํานาจการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กร ที่ส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถ่ิน ให้มีความอยู่ดีกินดีอย่างย่ังยืน โดยมุ่งหวังให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ  มีการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท หน้าที่ที่พึงปรารถนา เพ่ือนํามาพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ กล้าคิด 
กล้าเปล่ียนแปลง พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ในบริบทของสังคมที่กําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดย
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ประสบผลสําเร็จในการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ เพ่ือนําความรู้เชิงเปรียบเทียบมาปรับเปล่ียนวิธคิีด วิธีการทํางานในการพัฒนาองค์กร โดยไม่ยึด
ติดกับกรอบการทํางานแบบเดิม และได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2562 - 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี  6.1 การสร้างจิตสํานึกและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน  สร้างจิตสํานึก
ของบุคลากรองค์กร  จึงได้จัดทําโครงการน้ีข้ึน 
  

3. วัตถุประสงค์ 
1 .  เพ่ื อ ส่ งเส ริมและพัฒ นาศักยภาพ ฝ่าย นิ ติ บัญ ญั ติ และ ฝ่ายบริห ารให้ มี ความรู้                 

ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อํานาจหน้าที่ของตนตามกฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

  2.  เพ่ือให้ เกิดมุมมอง แนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกันของฝ่ายนิ ติบัญญั ติและ              
ฝ่ายบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.  เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการท้องถ่ินอย่างย่ังยืน เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานของตนเองได้ในอนาคต 

 
/4.เป้าหมาย... 
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  4.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกับ
วิทยากรผู้อบรม                                                                                           

   
4. เป้าหมาย (ผลผลิต) 

 เชิงปริมาณ   
  - จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

          เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

5. กลุ่มเป้าหมาย   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน / หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งส้ิน  ๔0  คน 
 

6.  สถานที่ดําเนินการ    
  -การฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาด้านต่าง ๆ      
  -การฝึกอบรมเชิงวิชาการในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
 

7.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  จํานวน 2,000,000 บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

  
9. วิธีการดําเนินการ 

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2. การฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานท่ีประสบผลสําเร็จ

ในการบริหารจัดการ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 
3. ฝึกอบรม เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจอํานาจหน้าที่ของตนเอง 
4. ประสานงานด้านที่พัก อาหาร และการเดินทาง 

 
 
 
 

/10.ข้ันตอน... 
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10. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ขอความเห็นชอบดําเนินการโครงการ 

2. ดําเนินการด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 

3. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

4. ประเมินผลความพึงพอใจ 

5. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ 
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

12.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ 
อํานาจหน้าที่ของตนเอง 
  2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดในการพัฒนาท้องถ่ินไปในทิศทางเดียวกัน 

3.  ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานสามารถนําความรู้ ความเข้าใจ จากการศึกษาดูงานศึกษา
เชิงเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ                
ที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการ  เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้ในอนาคต  และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด 

   4.  ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ระหว่างกัน และระหว่างวิทยากรผู้ให้การอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/4.3.2 ส่งเสริม... 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของฝ่ายบริหาร              
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ชื่อโครงการ... 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา           
วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง จึงมีความสําคัญและควรส่งเสริม      
ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบรรยากาศการทํางานแบบ
มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้มีการจัดให้มี  “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน” เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงาน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และให้ความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง                                                                                                   /3.แต่งต้ัง...                         
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 3. แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น กาจัดซ้ือ           
จัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจ        
ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายรู้ 
 2 . สมาชิกสภ าท้ อ ง ถ่ินสามารถ นํ าองค์ความรู้ ที่ ไ ด้ ไปป รับ ใช้ ในการตรวจสอบ  ติ ดตาม                  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.4.1  ส่งเสริม... 
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4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เน่ืองจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเส่ือมของจิตสํานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหน่ึงที่ลดน้อย     
ถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเร่ืองปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย  และไม่อยากเข้าไป ยุ่งเก่ียว นอกจากน้ันสภาพปัญหาบางส่วนก็ มักเกิดจากการใช้ อํานาจ                 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
และความม่ันคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤท ธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพ                  
จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 ดังน้ัน  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ     
การทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดให้มี “กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต”    
เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับใน         
เวทีประชาคม 

/2. จัดกิจกรรม... 
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 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตในเวทีประชาคม(ทั้ง 7 อําเภอ) 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเฝ้าระวัง ติตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการ  สํานักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 . มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เก่ียวกับการต่อต้านการทุ จริตให้ภาคประชาชนผ่านช่องทาง                 
ส่ือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2. มีประชนชน หรือชุมชน ที่เฝ้าระวังการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/โครงการ... 
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1. โครงการ 
 รางวัลหมู่บ้านก่อการดี  
 

2. หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาประเทศในรอบทศวรรษที่ผ่านมาประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก การพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการบริโภค ทําให้เกิดภาวะผลผลิตมากเกินความ
ต้องการเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ความเลื่อมลํ้า ความขัดแย้งในปัจจุบัน นอกจากน้ียังทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดี
ของประชาชน ดังน้ันเพ่ือให้สังคมเกิดความสุข เกิดความสามัคคีและรวมกันเป็นพลังในการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประเทศไทยจึงได้นําหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการในทํางานที่เก้ือหนุน
สังคมประชาธิปไตย ให้สังคมรู้สึกถึงความยุติธรรมโปร่งใสและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อันจะนํามาซึ่งการ
อยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติ
วิธีและพัฒนาสังคมให้มีความย่ังยืน  รวมทั้งเป็นรากฐานสําคัญที่จะทําให้ประชาชนเกิดความหวงแหนอยากมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถ่ินร่วมกับรัฐและพัฒนาไปสู่การทํางานท้องถ่ินด้วยตนเอง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านและชุมชนรวมท้ังส้ิน 43๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ซ่ึงหมู่บ้านและชุมชน
เหล่าน้ีมีลักษณะของการบริหารจัดการท่ีดี มีความพยายามในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเองได้ หากมีการส่งเสริมและสร้างการยอมรับว่าเป็นชุมชนที่มีความเป็นธรรมาภิบาลทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ย่อมทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน ก้าวทันการเปล่ียนแปลงเกิดความย่ังยืนต่อไปในอนาคต ดังน้ัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทําโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี เพ่ือยกย่องชมเชยหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในในการบริหารงาน    เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข พ่ึงพาและจัดการตนเองได้โดยการพิจารณามอบรางวัลแห่งการทําความดีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่สมัคร
เข้ารับรางวัล และมีผลการประเมินผ่านหลักเกณฑ์  ในปี 2556 จํานวน 276 หมู่บ้าน/ชุมชน ในปี 2557 
จํานวน 380 หมู่บ้าน/ชุมชน  ในปี 2559 จํานวน 334 หมู่บ้าน/ชุมชน ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความ
สามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นการเสริมแรงการทํางานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้แก่ชุมชนอ่ืนได้ 
  ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้การสร้างชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองของหมู่บ้าน/ชุมชนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความย่ังยืน สามารถเป็นแรงเสริมการทํางานขับเคล่ือนธรรมมาภิบาลให้เกิดความย่ังยืน
ในอนาคต รวมถึงเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมชุมชน กระบวนการจัดการชุมชนท่ีพัฒนาจากองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชนโดยมุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุงชุมชนให้เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและชุมชน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทําโครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี      
ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือสรรหาชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลที่มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่อง เพ่ือการเสริมแรงการ
ทํางานขับเคล่ือนธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 

/2. เพ่ือส่งเสริม... 
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 ๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดดเด่นท่ีชุมชนได้ดําเนินการที่มุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ไปในทางที่ดีข้ึนโดยการนําเงินรางวัลของปีก่อนมาจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
 ๓. เพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี 
 ๔. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและประกาศเกียรติคุณชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาล  
 ๕. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองได้ 
 

4. เป้าหมาย 

 ๑. ได้ส่งเสริมชุมชนท่ีมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล      
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ สมควรแก่การเผยแพร่ผลงานและเป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับชุมชนอ่ืนๆ 
 ๒. ได้ชุมชนที่มีผลงานดีเด่น เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ในเรื่องของการเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเอง ทุกหมู่บ้าน รวม ๔๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 

๓. ได้ชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น เห็นผลงานเชิงประจักษ์ ในเร่ืองการเสริมสร้างนวัตกรรมในการจัดการ
และแก้ปัญหาในชุมชน จํานวน 49 แห่ง 
 ๔.  ได้ฐานข้อมูลสําหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการ
ตนเองได้ 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย  

  ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๔๓๘ หมู่บ้าน/ชุมชน 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ภายในปีงบประมาณ  2561 

7. งบประมาณดําเนินการ   

 จํานวน 4,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 2561-2564 ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

8. วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดทําหลักเกณฑก์ารประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน และหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีโดด  
              เด่น 
 ๒. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. ดําเนินการรับสมัคร 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับอําเภอและคณะกรรมการระดับตําบล/เทศบาล 
 6. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับอําเภอและคณะกรรมการระดับตําบล/เทศบาล,และเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง 
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 7. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเลิศ  มีคะแนนต้ังแต่ ๙๕ % ข้ึนไป จํานวน  ๕๘  หมู่บ้าน 
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเด่น มีคะแนนระหว่าง ๘๕ % - ๙๔ % จํานวน ๑๐๙ หมู่บ้าน                               
    -  หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดี มีคะแนนระหว่าง ๗๕% - ๘๔ % จํานวน ๒๗๑ หมู่บ้าน 
             -  หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีโครงการโดดเด่นจํานวน 49 แห่ง (44 ตําบล 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.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1.จัดทําหลักเกณฑ์การประเมิน 
 2.แต่งต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/ชุมชน เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ 
 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.ดําเนินการรับสมัคร 
 5.คณะกรรมการตัดสินฯพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ 
 6.ประกาศผลการตัดสิน 
 7.มอบรางวัล 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.  ได้ชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเสริมแรงการทํางานขับเคล่ือนธรรมาภิบาลใน
ระดับชุมชน 
 ๒.  ชุมชนที่ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  สร้างความร่วมมือและความสามัคคี
ของคนในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยชุมชนเอง 
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4.4.2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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1.โครงการ  

  โครงการบริการด้านเครื่องจักรกลเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบริการ
สาธารณะ  

2.หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่ีมีพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง ทําให้การ          
ต้ังถ่ินฐานของชุมชนกระจัดกระจายห่างไกล การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเพ่ือเข้ามาติดต่อธุระหรือเข้ามารับบริการ
จากรัฐรวมถึงการติดต่อเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน ส่วนใหญ่ต้องใช้ถนนลําลอง หรือถนนลูกรังและในบาง
พ้ืนที่เป็นเส้นทางลําลองในพ้ืนที่ป่า ใช้ได้ดีเฉพาะบางฤดูกาลเท่าน้ัน  ส่งผลให้ประชาชนมีความยากลําบากต่อการ
เดินทางและการติดต่อส่ือสาร  
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จําเป็นต้องพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแต่ภายใต้งบประมาณของภาครัฐที่จํากัดประกอบกับการก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน
มีต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าจังหวัดใกล้เคียงจากราคาค่าขนส่ง  อีกท้ังในบางพ้ืนที่ประสบกับปัญหาในด้านการขอ
อนุญาตใช้พ้ืนที่ป่า เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าสงวนการก่อสร้างหรือขยายถนนมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับ
เขตป่าสงวน นอกจากน้ันแล้วจากสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชันคดเค้ียว หากขาดความระมัดระวังและไม่ชํานาญ
เส้นทางอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่วนในช่วงฤดูแล้งจากสภาพพ้ืนที่ที่เป็น   ภูเขาสูง พ้ืนที่ราบเพ่ือการเกษตรมี
จํากัดทําให้ประชาชนบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกส่งผลให้แหล่งต้นนํ้าลําธารถูกทําลายไม่สามารถดูดซับ
นํ้าทําให้หน้าแล้งเกิดปัญหาขาดแคลนน้ํา และปัญหาไฟป่า  ส่วนหน้าฝนไม่มีป่าไม้ดูดซับนํ้าทําให้เกิดนํ้าป่าไหล
หลาก  ดินถล่มและนํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน  เกิดปัญหาน้ํากัดเซาะดินโคลนถล่มลงมาปิดทับเส้นทางทั้งถนนสายหลัก
และสายรองทําให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้และยังทําให้พ้ืนที่ทางการเกษตร พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัยต่าง ๆ  ดังน้ัน การแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  รวมท้ังบรรเทาสา
ธารณภัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จําเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรกลเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน          
เฉพาะหน้า อาทิเช่น  
  2.1 การปรับปรุงซ่อมแซมถนน  เช่น ถนนที่เสียหายจากอุทกภัย  ดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทาง 
นํ้าป่าไหลหลากเข้าท่วมถนน นํ้ากัดเซาะถนนทําให้เป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งผลให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วย
ความยากลําบากและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงต้องดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้โดยปลอดภัย  และการปรับปรุง
ขยายถนนที่แคบให้กว้างขวางข้ึนเพ่ือให้การสัญจรได้โดยสะดวก   สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยสะดวกและ
ทัดเทียมกับประชาชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
  2.2 การพัฒนาแหล่งนํ้า ด้วยประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมซ่ึงต้องอาศัยนํ้าจากแหล่งนํ้าต่าง ๆ  เพ่ือใช้ในการเกษตร หากเกิดปัญหาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย 
เกิดการพัดพาเศษหินดินทราย เศษวัชพืช ทับถมทําให้แหล่งนํ้าต้ืนเขิน จําเป็นต้องมีการขุดลอก เปล่ียนทิศ
ทางเดินนํ้าและเป็นการป้องกันไม่ให้นํ้าไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรได้อีกทางหน่ึงด้วย  รวมทั้งการขุดบ่อกัก
เก็บนํ้าไว้ใช้ในการประกอบอาชีพได้ตลอดปี ลดการเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร  
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  2.3 ปรับพ้ืนที่สาธารณประโยชน์และพ้ืนท่ีทางการเกษตร  พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย หรือพ้ืนที่ ที่ต้องมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด  พ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่นจากเหตุอุทกภัย หากไม่ได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่จะทําให้เกษตรกรประสบกับปัญหาต่อการประกอบ
อาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย สูญเสียรายได้  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และ      
คุณภาพชีวิต 

  2.4 การแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอ่ืน ๆ  ปัญหาสาธารณภัย เป็นปัญหาที่อาจเกิดได้โดยมิได้
คาดคิด และสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการ การป้องกันเพ่ือมิให้เกิดเหตุ แต่ก็เป็นการ
ป้องกันได้บางส่วน  หากเกิดปัญหาข้ึนจึงจําเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน  เช่น  ปัญหาภัยแล้งในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนโดยการสนับสนุนนํ้าอุปโภค บริโภค  ปัญหาอัคคีภัย ที่อาจเกิดข้ึน
ได้ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเข้าช่วยเหลือขณะเกิดเหตุได้ ก็จะสนับสนับการปรับพ้ืนที่หลังจากเกิดเหตุหรือปัญหา
อุบัติเหตุ ก็ให้การช่วยเหลือโดยการลาก หรือยกรถผู้ประสบอุบัติเหตุ  ตามที่ผู้ประสบเหตุขอรับการสนับสนุน 
นอกจากน้ันยังได้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้จัดกิจกรรม
และขอรับการสนับสนุน 
  2.5 งานบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านเคร่ืองจักรกล นอกเหนือจากการให้บริการประชาชนทั่วไปแล้ว 
ยังให้การสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล  ทหาร  ตํารวจ องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถ่ิน
ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และอํานวยความสะดวก    แก่ประชาชนผู้มา
รับบริการจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินขนาดใหญ่ดําเนินภารกิจพัฒนาจังหวัดในภาพรวมเพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนและมีหน้าที่
บูรณาการ  การทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  รวมท้ังหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาจังหวัด จึงได้
กําหนดภารกิจเพ่ือให้บริการด้านเคร่ืองจักรกล เพ่ือดําเนินการพัฒนาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนซึ่งที่ ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้าน
เครื่องจักรกลในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติและอุบัติภัย สา
ธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนทั่วไป มาขอรับบริการจํานวนมาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดทําโครงการบริการด้านเครื่องจักรกลเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนข้ึน 
    

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
3.3 เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน 
3.4 เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการจากหน่วยงานราชการ 
3.5 เพ่ือสร้างความร่วมมือกับประชาชนในการตรวจสอบการทํางานขององค์กร 
3.6 เพ่ือให้การทํางานขององค์กรเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  

3.เป้าหมาย… 
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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 การทํางานขององค์กร 
 

5.กลุ่มเป้าหมาย 
5.1 ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
5.3 หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

6.วิธีการดําเนินงาน 
          6.1.ขั้นเตรียมการ/วางแผน 

 1.1 รับฟังปัญหา ข้อเสนอ ความต้องการของประชาชน ผ่านเวทีประชาคม ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดทําข้ึนทุกปี และทุกอําเภอ 

 1.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเสนอความต้องการของประชาชน                   
 1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนและบูรณา

การ การทํางานร่วมกัน 
 1.4 หน่วยงานอ่ืน ๆ ขอรับการสนับสนุน 
          1.5 งานสาธารณภัยกรณีเร่งด่วน  สามารถติดต่อขอรับการบริการจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้โดยตรง  
 1.6 จัดทําแผนปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกล 

          6.2. ขั้นดําเนินการ 
               2.1 ติดต่อประสานงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
            2.2 ตรวจสอบพื้นที่ เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่าย  
            2.3 จัดเตรียมเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ 
            2.4 ขออนุมัตินําเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับออกปฏิบัติงาน 
           2.5 แจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ ร่วมติดตาม  ตรวจสอบการทํ างานขององค์กรเพ่ือให้ เกิด           

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย 
                2.5.1 ติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ีผา่นสมุดบันทึกการตรวจเย่ียม  

โดยแจ้งผลการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรกล เจ้าหน้าที่ พร้อมข้อเสนอแนะ 
    2.5.2 ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายนํ้ามันเช้ือเพลิง ผ่านสมุดกํากับการเบิกจ่าย

นํ้ามัน เชื้อเพลิง โดยร่วมรับทราบการเบิกจ่ายเช้ือเพลิงทุกครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อ รับทราบการเบิกจ่าย 
 

 
 

/2.6 ดําเนินการ... 
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         2.6 ดําเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
         2.7 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

      2.8 รายงานผลการปฏิบัติงาน         

 

7.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ภายในปีงบประมาณ  2561 
 

8. สถานที่ดําเนินการ 

 ทุกอําเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

9.งบประมาณดําเนินการ 
    จํานวน  12,000,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      11.1 ประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน          
อย่างทั่วถึง  เช่น งานซ่อมแซมถนน  งานปรับปรุงแหล่งนํ้า   

      11.2 ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความสะดวกในการเดินทาง การติดต่อขอรับ 
บริการจากภาครัฐ  รวมถึงการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล 

      11.3 ประชาชน และเยาวชน ในพ้ืนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพที่ ดี          
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

      11.4 ประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ ดี ข้ึน มีแหล่งนํ้า           
ในการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ 

      11.5 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ่ืน ๆ ได้รับบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกัน 

      11.6 เกิดการทํางานเชิงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้ง
ประชาชนในพ้ืนที่  
       11.7 การเดินทางไป ช่วยเห ลือกรณี เร่งด่วน  หรืองานสาธารณ ภัย  ได้สะดวก  รวดเร็ว                
ทันเหตุการณ์ลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
       11.8  เกิดการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
องค์กร เพ่ือให้การทํางานขององค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
       11.9 แก้ไขและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ที่อาจเกิดข้ึน 
 

 


