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บทนำ 
 

  1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงค 

เพ่ือตองการบงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและปองกันการทุจริต 

ที่มีอยูในปจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

  การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น 

ไดแก การกระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค

สำคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น            

แตในทางปฏิบัติทำใหมีแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นมากขึ้นเชนเดียวกัน 
 

  ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำแนกเปน 7 ประเภท 

  1) การทุจริตงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

  4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 

  5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

  6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบที่ขาดความหลากหลาย 

ในการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

  7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 
 

  สาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปประเด็นได 

ดังนี้ 

  1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริต แตพบวายังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช

กฎหมาย ที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก

โอกาสหน่ึงที่ทำใหเกิดการทุจริต 

  2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทำให

คนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ำรวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำการทุจริต 

มากขึ้น 

  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น  

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน          

ขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริต

ของบุคคลเหลาน้ี 
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  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อจัดจาง เปนเรื่องของ

การผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน 

แกเจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก  

การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงการพ้ืนฐานภาครัฐ 

  5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน

ปจจัยหน่ึง   ที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำให

เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษใหกับตนเองและครอบครัว 

  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน         

เปนพิเศษ ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป

นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงขึ้น มองเห็นผลประโยชนแหงตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดถือผลประโยชน    

สวนรวม   

  7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย

สุจริต เปนยกยองคนที่มีเงิน คนเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มีคานิยม

ที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำ

การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบาปและไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

  2. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือวาเปนปญหาเรื้อรังที่ นับวันจะทวี 

ความรุนแรงและสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ  

เปนปญหาลำดับตนๆที่ขัดขวางการพัฒนาของประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้น

ในทุกภาคสวนของสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มักถูกมอง จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อ 

และรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธา 

ตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางย่ิง สงผลใหภาครัฐของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผล 

ในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index - CPI)  

ซึ่งเปนเครื่องมือที่ ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 

(Transparency Internation - IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555-2558 อยูที่ 35 - 38  

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปน

อันดับที่  3 ในประเทศอาเซียนรองลงมาจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนน 

ของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ

สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูงแมวาในชวงระยะที่ผานมา 

ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไมวาจะเปนการเปน

ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (UNCAC) พ.ศ. 2546 
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การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตใน

ประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่จะลดนอยลง สาเหตุที่ทำให เกิดปญหาการทุจริตที่สำคัญของสังคมไทย

ประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ ต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง 

(Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึง คือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย  

ยกยองคนที่มีเงินและอำนาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวา

เปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหน่ึงของคานิยมและวัฒนธรรมไทย 

ไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการ

ทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ขาดความเขมแข็ง     

  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูฉบับที่ 3 เริ่มจาก 

ป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูประเทศที่มีมาตรฐานทางดานคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม  

ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ   

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาของประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรี        

และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  

ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริตไมนอยกวา

รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่คะแนนจะสูงขึ้นไดน้ัน การบริหารงานของภาครัฐตองมีธรรมาภิบาล 

ที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมที่แตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาที่

ในทางทุจริตประพฤติไมชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

    ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - 

CPI)      

  ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล 

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงตระหนักและให

ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืน จึงได

ดำเนินจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนำไปสูการ

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปรามปราบการทุจริต 

อยางแทจริง 
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  3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

  1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารสวนทองถิ่น 
 

  2) ยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการ ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

  3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

  4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  4. เปาหมาย 

  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง

ประชาชนทองถิ่นมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น  

ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการปฏิบัติมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหา

ผลประโยชนโดยมิชอบ 

  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของขาราชการ 

  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการตรวจสอบหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง          

สวนทองถิ่นที่เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลอำนาจอยางเหมาะสม 

  5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต 

และประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน 
 

  5. ประโยชนของการจัดทำแผน 

  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง

ประชาชนทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถิ่นของตน อันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยมและอุดมการณในการตอตาน    

การทุจริตจากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ

นำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

  2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
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  3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ 

ที่เปนพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักทองถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝา

ระวังการทุจริต 

  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต   
 

  5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 

ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครอง

ทองถิ่นตนแบบดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความ

รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

 ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ประจำปงบประมาณ 2563   
 

มิติที่  1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
1. การสราง
สังคม 
ที่ไมทนตอการ
ทุจริต 

 
1.1 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนัก 
แกบุคลากร 
ทั้งขาราชการ
การเมือง 
ฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น 
และฝายประจำของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ อบจ.
แมฮองสอน   
 
1.1.2 กิจกรรมการแสดง
เจตจำนงเพ่ือตอตานการทุจริต
คอรรัปช่ัน/กิจกรรม “Big 
Cleaning Day”/ กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตรใหแกขาราชการ 
พนักงานจาง และลูกจาง ผูที่ทำ
คุณประโยชนตอองคกรหรือมี
คุณธรรมในการปฏิบัติงานอันเปน
ที่ประจักษ  
 
1.1.3 มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
1.1.4 กิจกรรมใหความรูเรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอน
ใหแกบุคลากรองคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
1.1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บรายไดอบจ. 

 
800,000 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

 
165,000 

 
 

 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
1. การสราง
สังคม 
ที่ไมทนตอการ
ทุจริต 

 
1.2 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชนทุก
ภาคสวนใน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกเด็ก 
และเยาวชน 
 

 
1.2.1 มาตรการสรางจิตสำนึก
ในการตอตานการทุจริตให
ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 
1.2.2 โครงการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
1.2.3 โครงการสงเสริมพัฒนา
เครือขายอาสาประชาสัมพันธ 
 
1.2.4 โครงการ อบจ. พบ
ประชาชน 
 
1.2.5 โครงการสงเสริม
ศักยภาพ อสม.จ.แมฮองสอน 
 
1.2.6 โครงการหมูบานรักษปา 
 
1.2.7 โครงการวิถีผูสูงวัย 
 
1.2.8 โครงการสตรีอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 
 
1.3.1 โครงการเสริมสราง
เยาวชนสมานฉันท (Together) 
 
1.3.2 โครงการเสริมสราง
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ใสใจสิ่งแวดลอม 

 
- 

 
 
 

485,000 
 
 
 
 

- 
 
 

400,000 
 

 
800,000 

 
 

500,000 
 

100,000 
 

300,000 
 

 
70,000 

 
1,500,000 

 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 11 โครงการ / 2 มาตรการ 
/ 2 กิจกรรม 

5,120,000  
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
2. การบรหิาร
ราชการเพือ่
ปองกันการ
ทุจริต 

 
2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต 
ของผูบริหาร 
 
 
 
2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1 มาตรการแสดงเจตจำนง 
ทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน
ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 
 
2.2.1 มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายงานของผูบริหารและ
หัวหนาสวนราชการ 
 
2.2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 
2.2.3 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ 
 
2.2.4 กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
 
2.2.5 กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัด
จาง 
  
2.2.6 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
 
2.2.7 มาตรการใหผูมสีวนได
เสียมีสวนรวม 

 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 
 

- 
 

 
- 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
2. การบรหิาร
ราชการเพือ่
ปองกันการ
ทุจริต 

 
2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาที่ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดำเนิน
กิจการ  ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ 
 

 
2.2.8 มาตรการติดตามการ
ดำเนินงานของการใชคูมือสำหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 ขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
2.3.1 มาตรการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายงานของผูบริหารและ
หัวหนาสวนราชการ 
 
2.3.3 มาตรการติดตาม,
ตรวจสอบ,แกไข,ปรับปรุงคูมือ
สำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. 
อำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
2.4.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการโรงแรม 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 

/มิติ 2.... 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
2. การบรหิาร
ราชการเพือ่
ปองกันการ
ทุจริต 

 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณไีด
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5.1 มาตรการจัดทำขอตกลง 
การปฏิบัติราชการ 
 
2.5.2 มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
2.5.3 มาตรการใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
2.5.4 มาตรการดำเนินการของ
ศูนยใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชนและรับ
รองรองเรียน – รองทุกขของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 14 มาตรการ /3 กิจกรรม   

 

/มิติที่ 3... 
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มิติที่  3  การเสริมสรางบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
3. การเสริม 
สรางบทบาท
และการมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

 
3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
ที่อำนวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาที ่
ของ อบจ.
แมฮองสอน  
ในทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟง 
ความคิดเห็นการรับ
และตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 
 
 
 

  
3.1.1 มาตรการดำเนินการ
ของศูนยขอมูลขาวสารทาง
ราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
3.1.2 โครงการ
ประชาสัมพันธกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
       
3.1.3 กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ
จัดจาง  
  
3.1.4 มาตรการกำกับ
ติดตามการเผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
3.2.1 โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่น  
 
3.2.2 มาตรการดำเนินการ
ของศูนยใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชน
และรับรองรองเรียน –  
รองทุกขขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน 

 
- 

 
 
 
 
1,200,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
1,000,000 

 
 
 

- 
 
 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

 
 
 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 

/มิติ 3... 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
3. การเสริม 
สรางบทบาท
และการมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

 
3.3 การสงเสริม 
ใหประชาชนมี 
สวนรวมบริหาร
กิจการขององคกร
ปกครอง 
สวนทองถิ่น 
 

 
3.3.1 มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
3.3.2 โครงการสงเสริมการ
รวมกลุมและเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกสมาคมชมรม
ผูสูงอายุในจังหวัดแมฮองสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รวม 

4 โครงการ/4 มาตรการ/ 
1 กิจกรรม 

2,500,000  

 

 

/มิติที่ 4...  
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มิติที่   4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
4. การเสริม 
สรางและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ 
อบจ.แมฮองสอน 

 
4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่  สตง. 
กำหนด 
 
 
 
4.2 การสนับสนุน
ใหประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทาง 
ที่สามารถ
ดำเนินการได 
 
 
 
 

 
4.1.1 มาตรการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
4.1.2 มาตรการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
4.2.1 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทกุมิติ
ตามนโยบายของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
4.2.2 มาตรการการดำเนินการ
ของศูนยขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
4.2.3 กิจกรรมเผยแพรขอมลู
ขาวสารการบริหารงบประมาณ  
การรับ - จายเงิน ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
4.2.4 กิจกรรมการมีสวนรวม 
ของประชาชนกับการประชุมสภา
ทองถิ่น 
 
4.2.5 โครงการบริหารจัดการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภูมิศาตร (ศูนย GIS) 
 
 

 
- 

 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 
350,000 

 
 

 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 

/มิติ 4... 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2563  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 
4. การเสริม 
สรางและ
ปรับปรุงกลไก 
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ 
อบจ.แมฮองสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
4.4 เสรมิพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชนและ 
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.6 มาตรการสงเสริมการมี
สวนรวมของภาคประชาชนใน
การตรวจสอบความโปรงใส 
ปองปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัด
จางขององคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
 
4.3.1 โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฝายนิติ
บัญญัติและฝายบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
ประจำป พ.ศ. 2563 
 
4.3.2 กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
 
4.4.1 กิจกรรมสงเสริมชุมชน
เฝาระวังการทุจริต 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 2 โครงการ/4 มาตรการ/ 
5 กิจกรรม 

  

 

/1.1 การสราง… 
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1. การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 

 

 

1.1 การสรางจิตสำนกึและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง        

      ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ช่ือโครงการ... 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ๑. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ กำหนดใหสวนราชการมีหนาที่ พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร 
แหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง 
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
  ๒. ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕  
กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  
บทบาทและหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทาง
ปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการที่ดี โดยองคการบริหารสวนจังหวัดตองดำเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตร 
ที่ ก.จ. หรือ ก.จ.จ. แมฮองสอน กำหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการ
ฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีความ
ประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจำเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนจังหวัดก็ให
กระทำได ทั้งน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะดำเนินการจะตองใชหลักสูตรที่ ก.จ. กำหนดเปนหลักสูตรหลัก  
และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเปนที่องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมการพัฒนา
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถ
เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม การพัฒนาบุคลากร 
อาจกระทำไดโดยสำนักงาน ก.จ. สำนักงาน ก.จ.จ. แมฮองสอน องคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัดหรือ
สำนักงาน ก.จ.จ. แมฮองสอน รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัดหรือองคการบริหารสวนจังหวัดรวมกับ
สวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 
  ๓. แผนอัตรากำลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63) ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน โดยไดพิจารณาใหความสำคัญบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร 
สภาอบจ. ขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางของ อบจ.แมฮองสอน เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ  
ทั้งทางดานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ความรูและทักษะของงานในแตละตำแหนงการบริหาร 
หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ไดเล็งเห็นวาการพัฒนาบุคลากรองคกรเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
ดานที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี แนวทางที่ ๑ การพัฒนาและการสรางจิตสำนึกที่ดี 
แกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) และแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 
/ดังน้ัน... 
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ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมประสิทธิภาพ ศักยภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดแมฮองสอน ประจำป 2563 ตลอดถึงการศึกษาดูงานตางจังหวัด เพ่ือใหเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเกิดวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรและนำเอาความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานและจากการ
ฝกอบรมมาปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการทำงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองและองคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชนตอประชาชนมากที่สุด 

 

๓. วัตถุประสงค  
           ๒.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และคานิยม ใหเปนเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน ยุคใหม ทันโลก ทันสมัย มีทัศนคติในการใหบริการประชาชน เปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีความซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
                 ๒.๒ เพ่ือสรางวัฒนธรรมและคานิยมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน เชน ความโปรงใส ตรวจสอบได การทำงานเปนทีม มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม การพ่ึงพาตนเอง 
และมีความพอดี พอเพียงในการดำรงชีวิต 

๒.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูของเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหมีความรู
ความสามารถรอบดาน เพ่ือใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน 
                 ๒.๔ เพ่ือใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีวิสัยทัศนที่กวางไกล  
สามารถนำเอาองคความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานและการฝกอบรม มาปรับใชกับงาน         
ในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบไดเปนอยางดี 
  

๔. กลุมเปาหมาย 
  เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

๕. สถานที่ดำเนินการ 
   จังหวัดแมฮองสอน และตางจังหวัด 

 

๖. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  ภายในปงบประมาณ  2563 
 

7. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  2. กิจกรรมฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม และการตอตานการทุจริต 
  3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะกลุม 
 

8. งบประมาณ 
  จำนวน 8๐๐,๐๐๐.- บาท  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ฝายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดฯ 
    

10. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
๑. เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 
/2. เจาหนาที่... 
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  ๒. เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

๓. องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีหลักการบริหารและการทำงานที่มีคุณภาพ  
และคุณธรรม รวมทั้งไดรับความเช่ือถือศรัทธาจากประชาชน มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

๔. เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน นำประสบการณและองคความรูที่ไดรับ
การศึกษาดูงานมาพัฒนาและปรับใชในการปฏิบัติงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองใหดีมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

กิจกรรมการแสดงเจตจำนงเพ่ือตอตานการทุจริตคอรรัปชัน/กิจกรรม “Big Cleaning Day”/ 

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรใหแกขาราชการ พนักงานจาง และลูกจาง ผูที่ทำคุณประโยชนตอองคกรหรือมี

คุณธรรมในการปฏิบัติงานอันเปนที่ประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 
 

   องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีภาพลักษณที่ ดี 
ขององคกรจึงไดเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางภายในองคการบริหาร 
สวนจังหวัดแมฮองสอน ใหมีจิตสำนึกหรือคานิยมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสรางความเช่ือมั่น
ใหแกประชาชน อันจะทำใหองคกรปลอดจากการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ สรางขวัญและกำลังใจ 
แกขาราชการ พนักงานจาง และลูกจาง ผูที่ทำคุณประโยชนตอองคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อันเปนที่ประจักษปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร เพ่ือใหเกิดการบริหารงานดวยความโปรงใส  
มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริต
ขององคกรเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน อันเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของแมฮองสอน มีจิตสำนึกหรือ

คานิยมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสื่อสัตยสุจริต มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสรางความเช่ือมั่นใหแกประชาชน อันจะทำใหองคกรปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ 
   3. เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการ พนักงานจาง และลูกจาง ผูที่ทำคุณประโยชน 
ตอองคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเปนที่ประจักษ 
 

4. กลุมเปาหมาย  
  คณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
และคณะครู/เจาหนาที่โรงเรียน อบจ.บานจองคำ  

 

5. วิธีการดำเนินงาน 
  1. รวมกันแสดงเจตจำนงเพ่ือตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

2. กิจกรรมรวมมือรวมใจปฏิบัติการ “Big Cleaning Day” 
3. กิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรใหแกขาราชการ พนักงานจาง และลูกจาง ผูที่ทำ

คุณประโยชนตอองคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเปนที่ประจักษ 
 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1. ขอความเห็นชอบดำเนินกิจกรรม 

 

/2. ดำเนินการ... 
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    2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 

  3. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

8. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  ภายในปงบประมาณ  2563 
 

9. งบประมาณในการดำเนินงาน 
  ไมใชงบประมาณ  
 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดฯ 
  

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. เกิดภาพลักษณที่ ดีตอองคกรในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการ        

พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  2. ขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของแมฮองสอน เกิดจิตสำนึกหรือมีคานิยม            
ในเรื่องของการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและสื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนใหงาน         
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหแกประชาชน 
  3. องคกรมีค านิยมยกยองเชิดชูเกียรติและเห็นคุณคาของบุคลากรที่ทำประโยชน                
ตอองคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติวา 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภท 

ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐ

โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 

เพ่ือใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใช

ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยาง

มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทำผิด 

ทางวินัย ซึ่งกำหนดขั้นตอนในการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ และประกาศกำหนดมาตรฐานกลาง

ทางจริยธรรมขาราชการ พนักงานและลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 เพ่ือใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนหลักการแนวทาง

ปฏิบัติและเปนเครื่องกำกับความประพฤติ  

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำมาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงาน 

ตามประมวลจริยธรรม”เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการ 

ฝายประจำ ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ผานการเรียนรูที่หลากหลาย

ใหสามารถเปนผูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสูการพัฒนาองคกร โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรม 

เปนเข็มทิศนำชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐาน       

ทางจริยธรรม 

  2. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ และพนักงาน

จางในองคกรทุกระดับ ไดมีความรู ความเขาใจ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการที่บัญญัติไว 

เปนขอกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนเห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความ

โปรงใสและเปนธรรม 

  3. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลอง          

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. เปาหมาย 

  ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

  2. ประชุมคณะทำงานฯ 

  3. จัดกิจกรรมหรืออบรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยม

สำหรับองคกรที่ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

  4. จัดทำคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคคลเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

  5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบเพ่ือสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ  2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดฯ 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ      

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน  

2. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเปน

ขาราชการยุคใหมที่ยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานใหบรรลุผล

สัมฤทธ์ิตามเปาหมาย  

3. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขอองคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน                                                                                   
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

  กิจกรรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ใหแกบุคลากรองคการบริหาร 
สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตัวเขามาเก่ียวของจนสงผล
กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว               
ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลาน้ีเปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
  “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่ เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตน 
อยูและมีการใชอิทธิพลตามอำนาจหนาที่ ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดำรง
ตำแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคล ผูมีอำนาจที่ตัดสินใจ
ใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งน้ี    
หมายรวมถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน สวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
  ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดดำเนิน “กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน”ใหบุคคลากรในองคกร เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
  ๒. เพ่ือปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน 
  ๓. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปองกันการเกิดผลประโยชน   
ทับซอน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พื้นทีด่ำเนนิการ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
6. วิธีการดำเนินการ 
  ๑. แตงต้ังคณะทำงานเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ที่อาจเกิดจากการ 
มีผลประโยชนทับซอน 
  ๒. ประชุมคณะทำงานฯ 
  ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และจัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน ทั้งในสวนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบตางๆ 
ในการปฏิบัติงาน                                                                                                       
  ๔. จัดทำคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
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  ๕. จัดอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน            
และใชแอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจ 
  ๖. จัดทำรายงานผล และขอเสนอแนะของคณะทำงานฯในการปองกันผลประโยชนทับซอน
สาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ภายในปงบประมาณ ๒๕๖3 
 

8. งบประมาณในการดำเนนิโครงการ 
  ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ 
 

10. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
  ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการทดสอบ
ความรู ความเขาใจแอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในองคกร 
  ๒. คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน  
  ๓. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

  โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน    

2. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจและ

หนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง และตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (8) 

การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.3/  

ว 4522 ลงวันที่ 11  สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เพ่ือให

มีการจัดเก็บรายไดเพ่ิมมากขึ้น ขอ 7.1 สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถ สรางขวัญและกำลังใจและ

ความกาวหนาที่ของเจาหนาที่จัดเก็บรายได เพ่ือใหสามารถจัดเก็บรายไดอยางมีประประสิทธิภาพ รวมทั้งใหการ

สนับสนุนและชวยเหลือในการจัดเก็บรายไดของเจาหนาที่ที่จัดเก็บรายไดใหสามารถจัดเก็บรายไดอยางถูกตอง 

ครบถวน ซึ่งแหลงที่มาของรายไดหลักสำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน คือภาษีที่รัฐจัดสรรให 

เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรใหภาษีที่สวนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรให เชน ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต  

และรายไดที่องคการบริหารสวนจัดหวัดจัดเก็บเอง คือ ภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูคาน้ำมัน/

ยาสูบ และคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน มีรายไดเพียงพอตอการบริหารจัดการในการพัฒนาทองถิ่น สถานการณคลังเกิดความคลองตัวมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 เน่ืองจากบุคลากรดานการจัดเก็บรายได ผูซึ่งมีหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได  

ตองเก่ียวของกับขอระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความละเอียด รอบคอบ มีการปฏิบัติงาน 

ที่ถูกตอง รวดเร็ว แลวเสร็จตามกำหนดเวลา ภายใตระเบียบขอบังคับของทางราชการ ประกอบทำงานอยางไร 

ใหประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด ปราศจากขอทักทวงจากหนวยงานผูตรวจสอบ ดังน้ัน บุคลากรดานการ

จัดเก็บรายได จำเปนอยางย่ิงที่จะไดตองไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

หนังสือสั่งการ แนวทางการแกไข และแนวปฏิบัติตางๆ รวมถึงไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีหนาที่จัดเก็บรายไดเชนเดียวกัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ

สามารถนำความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานใหเกิดความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

และองคกร องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหเจาหนาที่ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนว

ปฏิบัติดานการจัดเก็บรายได   

 2. เพ่ือลดปญหาในการปฏิบัติงาน อันเน่ืองมาจากความไมเขาใจถึงหลักเกณฑ วิธีการ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของทางราชการ  

 3. เพ่ือใหเจาหนาที่ไดมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู ทักษะ ในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งแนว

ทางแกไขที่เปนประโยชน และสามารถนำไปประยุกตใชได 

 4. เพ่ือใหเจาหนาที่ไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ ในการศึกษา                 

ดูงาน 

4. เปาหมาย 
 

  เชิงปริมาณ ผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับ ขอกฎหมาย และแนวปฏิบัติดานการ

จัดเก็บรายได  รอยละ 80   

  เชิงคุณภาพ ผูเขาอบรม มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได 
 

5. กลุมเปาหมาย 

  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได  จำนวน  16  คน 

6. สถานที่ดำเนินการ  

 1. องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 2. องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน 

 3. องคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  มีนาคม  2563 

8. งบประมาณ 

  จำนวน 165,000 บาท  

9. วิธีการดำเนินงาน 

 1. หาขอมูล หารือ สถานที่ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 2. ประสานสถานที่ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
    3. จัดการฝกอบรมใหความรู เรื่อง ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง 
การเก็บภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2555 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม พ.ศ. 2549 และแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559)   
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  4. แลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษาดูงาน ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ลำพูน แพร 
  5. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ตอผูบริหาร 
 
10. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  1. ขออนุมัติและขอความเห็นชอบโครงการ 

  2. ดำเนินการดานพัสดุ 

  3. ดำเนินกิจกรรม 

  4. ดำเนินการเบิกจายเงิน 

  5. สรุปรายงานผล 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. ผูเขาอบรมไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนว

ปฏิบัติดานการจัดเก็บรายได มาใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  2. ผูเขาอบรมไดมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นกับองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนที่เปน

ประโยชนและนำไปประยุกตใชในหนวยงานได 

  3. ผูเขาอบรมไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน มีทักษะ และมี

ทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได 
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนกัแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการสรางจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตใหประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

โดยตองไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา

ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกรียติภูมิในดานความโปรงใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานการทุจริต”           

มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริตไมนอยกวารอยละ 50 ในป         

พ.ศ. 2564 

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตน องคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดมี “มาตรการสรางจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตใหประชาชนในจังหวัด

แมฮองสอน” เพ่ือเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน และสงเสริมบทบาทและการมีสวน

รวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค 

  เพ่ือเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแก

ประชานจังหวัดแมฮองสอน 
 

4. เปาหมาย 

  ประชาชนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  จังหวัดแมฮองอสน  
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแมฮองสอน ในการรณรงคตอตานการทุจริต

คอรรัปชันทุกรูปแบบ 

  2. จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชน (เวทีประชาคม) 

  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ใหประชาชนเกิดจิตสำนึก 
 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ  2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ                                                                       
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9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชน(เวทีประชาคม) 

2. มีการผลิตสื่อเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต 

3. ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอนมีความรูความเขาใจและความตระหนักรวมกัน 

ในการตอตานการทุจริตมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง             
ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนด ใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
มีอำนาจและหนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองและตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  
มาตรา 17  (8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น และ (23) การจัดใหมีระบบรักษา
ความสงบเรียบรอยในจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดกำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว.4522  ลงวันที่ ๑1  สิงหาคม  ๒๕๕8 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดำเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เปนประจำทุกๆ ป แหลงที่มาของรายไดหลักที่
สำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน คือ ภาษีที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให ภาษีที่สวน
ราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรใหทั้งจำนวนและรายไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจัดเก็บเอง เชน 
คาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม ภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด  
จากสถานคาปลีกน้ำมันและยาสูบ เพ่ือใหองคการสวนจังหวัดแมฮองสอนมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายประจำป 
สถานการณคลังเกิดความคลองตัว มีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้นมีงบประมาณเพียงพอตอการบริหารจัดการในการ
พัฒนาทองถิ่น  จัดทำบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอนไดทั่วถึง  
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนารายไดทั้งสวนที่จัดเก็บเองและภาษีที่ 
สวนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดโอนจัดสรรใหองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนทั้งจำนวน ดวยวิธีการสราง
ความรู ความเขาใจ กระตุน ปลูกจิตสำนึกใหผูประกอบการและประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนารายได                
ซึ่งเปนวิธีหน่ึงที่ชวยพัฒนารายไดใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางย่ังยืน ตลอดจนใหประชาชน
เขาถึงบริการภาครัฐสะดวกย่ิงขึ้น ทำใหผูประกอบการ และประชาชนผูเสียภาษีและคาธรรมเนียมไดรวมกัน
พัฒนาการจัดเก็บรายไดและเปนการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดที่จัดเก็บเองและภาษีที่สวนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรให 
                  ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ไดตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน สามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะยาว และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการทองถิ่นที่ดีในการสราง
ความรูความเขาใจใหกับประชาชน และใหรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเพ่ิมมากขึ้น  
สามารถนำรายไดไปพัฒนาจังหวัดแมฮองสอนทั้งดานการศึกษา วัฒนธรรมดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค จึงไดจัดทำ “โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน” ขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนและผูประกอบการทราบถึงขั้นตอน วิธีการย่ืนชำระ
และชองทางการชำระภาษีและคาธรรมเนียมบำรุงขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
                   3.2 เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงที่มารายไดของทองถิ่น  
  
 

/3.3 เพ่ือให... 
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                3.3 เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและเขาถึงบริการของภาครัฐอยางทั่วถึง เทาเทียมกันใน
ดานรับบริการโอนยายใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน และจดทะเบียนรถใหม (กรณีรถทุกประเภทคางชำระภาษี
ติดตอกันเกิน 3 ป) 
  3.4 เพ่ือสรางความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนและสวนราชการอ่ืน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ผูประกอบการ และประชาชน ในการพัฒนารายไดของทองถิ่น 
  3.5 เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายไดสวนที่จัดเก็บเองและภาษีที่สวนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรร
ใหทั้งจำนวน ใหเพ่ิมมากขึ้น   

4. เปาหมาย 

           เชิงปริมาณ 
  1. ประชาชนและผูประกอบการในจังหวัดแมฮองสอนไดทราบขอมูลขาวสาร วิธีการ ขั้นตอน
การชำระภาษีและคาธรรมเนียม ตลอดจนวิธีการมีสวนรวมในพัฒนารายไดภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนต ผานปายประชาสัมพันธ  ครบจำนวน 7 อำเภอ 
                     2. ผูนำชุมชน นักเรียน และผูใชรถ ที่เขารวมรับการอบรมและรับบริการโอนยายเปลี่ยนใชปาย
ทะเบียนรถแมฮองสอนในพ้ืนที่ อำเภอปาย อำเภอแมสะเรียงและอำเภอเมืองแมฮองสอน จำนวน  600 ราย 
             เชิงคุณภาพ 
                    1.ประชาชนและผูประกอบการ สามารถทราบขอมูลและขั้นตอนการยื่นชำระภาษีและ
คาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด และมีสวนรวมในการพัฒนารายได มีผลทำใหรายไดประเภท
จัดเก็บเองและที่สวนราชการจัดเก็บและจัดสรรใหเพ่ิมขึ้นไมนอยอัตรารอยละ 3 ของปที่ผานมาก 
                     2. ผูนำชุมชน นักเรียน และผูใชรถ ไดรับความรูจากการอบรมและพึงพอใจตอบริการของรัฐ 
ในอัตรารอยละ 80 
 

5. กลุมเปาหมาย 
  1 . ผูประกอบการโรงแรม /ผูประกอบการน้ำมัน - ยาสูบ/ประชาชนทั่วไป รวมจำนวน                 
7  อำเภอ 
  2. ผูนำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูใชรถ เขารวมโครงการ จำนวน 600 ราย 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ภายนปงบประมาณ  2563 
 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 
จำนวน  485,000.- บาท  

 

8. วิธีดำเนินการ 

  ๑. จัดกิจกรรม “การประชาสัมพันธเสริมสรางรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน” 
โดยการดำเนินการจัดทำออกแบบปายไวนิลประชาสัมพันธ ขั้นตอน  วิธีการย่ืนชำระ และชองทางการชำระ ของภาษี
บำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากสถานประกอบการคาน้ำมัน ภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากสถาน
ประกอบการคายาสูบ และคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม และประชาสัมพันธให
ประชาชนมีสวนรวมในการใชปายทะเบียนรถจังหวัดแมฮองสอน ใหความรูเรื่องภาษีมูลคาเพ่ิมชวยทองถิ่นอยางไร     
โดยมีขั้นตอนดำเนินการกิจกรรม ดังน้ี 
  - ประชุมหารือกำหนดสถานที่ติดต้ังปาย และเน้ือหารูปแบบปายประชาสัมพันธ 
  - จัดทำหนังสือขออนุญาตสวนราชการในการติดต้ังปายในเขตรับผิดชอบ 

/- จัดทำ... 
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  - จัดทำบันทึกขอความรวมมือกองชางในการประมาณราคาโครงปายไวนิล 
  - ประสานผูรับจางในการจัดจางทำปายไวนิลประชาสัมพันธ 
  - ดำเนินการติดต้ังประชาสัมพันธในพ้ืนที่ 7 อำเภอ เพ่ือใหผูประกอบการและประชาชนไดทราบ
ขาวสาร 
  - รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 
  2. จัดกิจกรรมการอบรมและออกบริการ “รักแมฮองสอน ใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน” รวมกับ
สำนักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน และหนวยอ่ืนที่เกี่ยวของ โดยการอบรมใหความรูและออกบริการผูนำชุมชน 
นักเรียน ประชาชนผูใชรถที่มีความประสงคไดรับความรูและรับบริการโอนยายเปลี่ยนมาใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน 
และจดทะเบียนใหรถทุกประเภทที่ขาดตอภาษีเกิน 3 ป ในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับรายไดทองถิ่น กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และเทคนิคการขับขี่รถที่ปลอดภัย และกระตุนใหประชาชน
เกิดความภาคภูมิใจในการใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน เปนการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนที่อยูในพ้ืนที่
หางไกล ไดสวนรวมในการพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในสวนภาษีที่หนวยงานอ่ืนจัดเก็บ
และจัดสรรให โดยมีขั้นตอนดำเนินงาน ดังน้ี 
 - ประชุมหารือคณะทำงาน ในการกำหนดกลุมเปาหมาย รูปแบบเน้ือหาที่ใชในการอบรม รูปแบบการ
จัดทำสื่อที่ใชในการอบรม  

 - ประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมกับสำนักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน ในการบูรณาการ
ทำงานและเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรใหความรู และใหบริการกับประชาชนในพ้ืนที่ ดานการจด
ทะเบียนโอนยายปายทะเบียนรถทุกประเภท ตอภาษีรถที่ขาดตอภาษีเกิน ๓ ป ดานตรวจสอบรถและตรวจ 
สภาพรถ 

 - ดำเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่อำเภอปาย อำเภอแมสะเรียง และอำเภอเมืองแมฮองสอน  
โดยประสานขอความรวมมือ กำนัน ผูใหญบาน โรงเรียนระดับมัธยมประจำอำเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพ้ืนที่อำเภอปาย อำเภอแมสะเรียงและอำเภอเมืองแมฮองสอน สงขอมูลผูนำชุมชน ประชาชนที่มี 
ความประสงคจะรวมรับการอบรมและใชบริการโอนยายใชปายทะเบียนจังหวัดแมฮองสอน 

  - รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 
  

9. ขั้นตอนดำเนินการ 

  1. จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธเสริมสรางรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
   1. ขอความเห็นชอบโครงการ 
   2. ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 
   3. ดำเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมตามโครงการ   
   4. ดำเนินการดานการเบิกจาย  
   5. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

  2. กิจกรรม รักแมฮองสอนรวมใจใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน  จำนวน 3 ครั้ง 

   1. ขอความเห็นชอบโครงการ 
2. ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 

   3. ดำเนินการประชาสัมพันธ /ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ   
    
 

/4. ดำเนินการ… 
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   4. ดำเนินการดานการเบิกจาย  
   5. รายงานผลการดำเนินโครงการ 

๑0. ผูรับชอบโครงการ 
  กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
                   1. ประชาชนและผูประกอบการรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับวิธีการขั้นตอน ชองทางการ
ชำระภาษีและคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด ไดมีสวนรวมในการพัฒนารายไดทองถิ่น 
เพ่ิม    มากขึ้น 
                 2. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับแหลงที่มาของรายไดทองถิ่น   
                   3. ประชาชนไดรับความสะดวกและลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการโอนยายเปลี่ยน 
ใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน 
                    4. เกิดความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพ้ืนที่ และสวนราชการ ผูประกอบการ ประชาชนในการรวมกันพัฒนารายไดทองถิ่นรวมประสานการทำงาน
แบบบูรณาการกับสวนราชการอ่ืน องคกรกปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน รวมถึงประชาชนดานการพัฒนารายได 
ขององคกร  
                    5. องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนมีรายไดที่จัดเก็บเองและสวนราชการอ่ืนจัดเก็บ
จัดสรรให เพ่ิมมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  โครงการสงเสริมพัฒนาเครือขายอาสาประชาสัมพันธ 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนจังหวัด จัดเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญ มีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ คือ เขตจังหวัด และมีภารกิจบทบาทหนาที่ ที่หลากหลายและกวางขวาง จากขอบเขตภารกิจและการ
ดำเนินงานที่มีปริมาณมากขึ้น กอปรกับการที่หนวยงานในองคกร ไดจัดกิจกรรมและมีผลการดำเนินงานในดาน
ตางๆ อยางตอเน่ือง สงผลใหปริมาณของขอมูลขาวสารเพ่ิมขึ้น จึงจำเปนที่จะตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ใหมากขึ้น อยางทั่วถึงและตอเน่ือง เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 
ไดรับรูขอมูลขาวสาร การดำเนินงานขององคกร ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย อันเปนสวนหน่ึงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

  ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปงบประมาณปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน ไดเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน เครือขาย ตนกลา อบจ.แมฮองสอน ในพ้ืนที่อำเภอตางๆ  
เปนสื่อกลางในการนำขอมูลขาวสารจากองคกรไปสูประชาชนที่อยูในหมูบาน/ตำบล ผานหอกระจายขาว/เสียง
ตามสายประจำหมูบาน โดยการจัดรายการเสียงตามสาย ซึ่งนอกจากจะเปนการเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ 
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนแลว เด็กและเยาวชน ก็ไดแสดงออกถึงความสามารถใน
เชิงสรางสรรคและไดฝกฝนพัฒนาทักษะการใชภาษาอีกดวย  

  เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะและเพ่ิมเติมความรูเรื่องการประชาสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
และภาวะการเปนผูนำใหแกเด็กและเยาวชน เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมพัฒนา เครือขายอาสาประชาสัมพันธ ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหความรูและพัฒนาทักษะ ดานการอานและการเขียน เพ่ือการประชาสัมพันธแกเด็ก
และเยาวชน 
  2. เพ่ือใหความรูเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการเปนผูนำแกเด็กและเยาวชนเด็ก 
  3. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานการสื่อสารและประชาสัมพันธระหวางองคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอนกับเด็กและเยาวชนในเครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน 
  4. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่ ไดแสดงออกถึงความรูและความสามารถในเชิงสรางสรรค 
  5. เพ่ือสรางการมีสวนรวมระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนกับเด็กเยาวชน และ
ประชาชน 
 

4. เปาหมาย  

  เชิงปริมาณ    
    - เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน จำนวน  13  โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ   
    - เด็กและเยาวชน เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน มีความรูเรื่องการอาน
และการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธมากขึ้น และสามารถนำไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
    - เด็กและเยาวชน เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน มีบุคลิกภาพที่ดีและ 
มีความเปนผูนำ 
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    - องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีเครือขายดานการประชาสัมพันธ
มากขึ้น 
    - ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน เขาถึงขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ 
ของอบจ. มากขึ้น 

  

5. วิธีการดำเนินงาน 

  1. ประสานงานวิทยากร 

  2. ประสานงานเครือขายตนกลาและครูที่ปรึกษาทุกโรงเรียน 

  3. จัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่จะใชในการใหความรู 

  4. ใหความรูแกเด็กและเยาวชน เครือขายเยาวชนตนกลา 

  5. สรุปผลโครงการ  

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ขอความเห็นชอบดำเนินตามโครงการ 

  2. ติดตอประสานงาน 
  3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   

4. รายงานผลการดำเนินตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
  เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2563  
 

8. สถานที่ 
อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  
 

8. งบประมาณดำเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
 

10. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
  1. เด็กและเยาวชน เครือขายตนกลา มีความรูและมีทักษะในการอาน และการเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธมากขึ้น 
  2. เด็กและเยาวชน เครือขายตนกลา สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารสูชุมชนไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น 
  3. เด็กและเยาวชนเครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเปนผูนำเด็ก
และสามารถนำความรูที่ไดรับมาใชในชีวิตประจำวันได 
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  4. องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีเครือขายและชองทางดานการประชาสัมพันธ
เพ่ิมขึ้น 

5. เกิดการมีสวนรวมระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เด็กเยาวชน และ
ประชาชนวิธีการดำเนินงาน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  โครงการอบจ.พบประชาชน 

๒.   หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน ไดยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติ ตัวคน 
สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ 
ทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือวาเปนหนวยงานที่ใกลชิด 
กับประชาชนมากที่สุด ดังน้ัน การใหความรูเพ่ือพัฒนาคนในทองถิ่นในทุกดานจึงเปนหนาที่หลักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล หรือเทศบาล รวมถึงหนวยงาน
ปกครองทองที่ 
  จากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบสังคมเมืองและสังคมชนบทที่อยูหางไกลความ
เจริญ ยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการรับรูและ
เขาถึงขอมูลขาวสาร ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นชนบททั้งสิ้น      
  จังหวัดแมฮองสอน เปนจังหวัดที่มีลักษณะทางภูมิศาสตรสวนมากเปนภูเขาและปาไม       

ประชาชากร สวนใหญเปนชาวไทยภูเขาอาศัยอยูในชนบท หางไกลความเจริญ การคมนาคมยากลำบาก         

บางแหงไมมีกระแสไฟฟาใช ประชาชนยังขาดโอกาสดานตาง ๆ ดังน้ัน จึงจำเปนอยางย่ิงที่หนวยงานตาง ๆ       

ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และหนวยงานของรัฐ 

ที่มีสวนเก่ียวของในการที่จะพัฒนาสงเสริมใหคนในชุมชนไดรับโอกาสที่ทัดเทียมกับคนในสังคมเมือง               

โดยยึดหลักการทำงานตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ "เขาใจ เขาถึง  พัฒนา"  

โดยในทุกๆป องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือออกไปพบปะพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่

ที่อยูหางไกล เพ่ือไปจัดกิจกรรมใหความรูดานตางๆ โดยเฉพาะการใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญในจังหวัด เพ่ือสรางความเปนเจาของรวมกันที่

จะกอใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน โดยมีการดำเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ รวมถึงองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพ้ืนที่ตำบลตางๆ ในจังหวัด ซึ่งเปนไปตามบทบาทอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ตามมาตรา ๑๗ (๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสอดคลอง

กับยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ดานการพัฒนาบริหารจัดการทองถิ่นที่ดี นอกจากน้ันยังมี

หนาที่ในการประสานแผนงานโครงการและประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน

ภาครัฐทุกแหงในจังหวัด เพ่ือรวมกันสงเสริมพัฒนา และแกไขปญหาใหแกพ่ีนองประชาชน เพ่ือเพ่ิมโอกาส 

ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในชุมชนชนบท ดังน้ันจึงไดจัดทำโครงการ 

อบจ.พบประชาชน เพ่ือใหความรูดานตาง ๆ เชน ดานการเกษตร การลดใชสารเคมีในการเกษตร การทำปุยหมัก  

ปุยอินทรียจากพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช การปศุสัตว การดูแลสุขภาพ การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

บทบาทอำนาจหนาที่ ภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล และหนวยงานทองที่ 

เขาใจกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมติดตามตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับ 
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ตางๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาเพ่ือเช่ือมความสามัคคีและความสัมพันธอันดีของคนในหมูบาน ตำบล 

ที่จะนำมาซึ่งความเขมแข็งของชุมชนตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
     1 . เพ่ือพัฒนา เพ่ิมโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในถิ่น         
ทุรกันดารหางไกลความเจริญ ไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเพ่ือนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง                                                                                  
     2. เพ่ือประชาสัมพันธงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ใหประชาชนเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ของ อปท. ในระดับตำบล ระดับจังหวัด และเขาใจกระบวนการทำงานรวมกันของทองถิ่นและ
ทองที่ 
     3. เพ่ือเสริมสรางแนวคิด และปลูกจิตสำนึกใหประชาชนในทองถิ่น เขามามีสวนรวม             
ในการพัฒนาทองถิ่น ใหเปนทองถิ่นที่เขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได และเช่ือมสัมพันธไมตรี มีความรักสามัคคี 
สมานฉันทในทองถิ่น       
     4. เพ่ือสรางความรวมมือในการทำงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น            
และหนวยงาน ภาครัฐอ่ืนๆ     
         

4. เปาหมาย 
 เชงิปริมาณ ผูบริหารทองถิ่น ผูนำชุมชน ประชาชน    จำนวน ๕00 คน 

    เชิงคุณภาพ ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับดานการเกษตร ดานปศุสัตว ดานการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตน ดานการอบรมสอนอาชีพ ดานกฎหมาย ดานการศึกษา เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาที่ของ อปท. ในระดับตำบล ระดับจังหวัดมากย่ิงขึ้น ประชาชนในระดับตำบลเกิด
ความใกลชิด กับ อบจ. ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด รูสึกถึงความเปนเจาของ อบจ. 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 ๑. กำหนดพ้ืนที่ดำเนินการ 
 ๒. ประสานการขอใชพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมใหความรู 
 ๓. ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่จัดโครงการ และพ้ืนที่ใกลเคียง
ประสานผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน   
 ๔. ประสานความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือรวมใหความรู และจัดนิทรรศการเรื่อง
ตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนแกประชาชนในพ้ืนที่ 
 5. ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม และมีหนังสือถึงผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบานเพ่ือแจงจำนวน
ผูเขารวมกิจกรรม   
  ๖. ดำเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  
       ๖.1 จัดแบงจุดอบรมใหความรู โดยมีวิทยากรบรรยายจากหนวยงานตางๆ อาทิเชน 
   - การใหความรูดานการเกษตร ใหคำแนะนำในการปลูกพืช การดูแลที่ดินทางการ
เกษตร การทำปุยอินทรีย การทำน้ำหมักชีวภาพ  
   - การใหความรูดานการปศุสัตว  ใหความรูเกี่ยวกับการใชเวชภัณฑ การใชน้ำยาฆาเช้ือ
โรคเพ่ือปองกันการเกิดโรค   
   - การใหความรูดานการอบรมสงเสริมอาชีพ การทำน้ำยาลางจาน ยาสระผม สบู ฯลฯ    
 
 

/- การให... 
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   - การใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน การปองกันโรคตางๆ  
   - การใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอโดยแมลง การใชสารเคมีในการปองกันแมลง    
   - การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายการเลือกต้ัง และการสาธิตการใชเครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส 
   - การใหความรูดานกฎหมาย เชน การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายชาวบาน กฎหมาย
เกี่ยวกับที่ทำกิน กฎหมายครอบครัว กฎหมายคนตางดาว 
   - ก าร ให ค ว าม รู ด า น สิ ท ธิ ก า รคุ ม ค รอ งผ ล ป ระ โย ช น ส ำห รั บ ค น พิ ก า ร                    
การสงเคราะหครอบครัวคนพิการ และผูสูงอายุ    
                         ๖.2 จัดกลุมผูเขารับฟงการบรรยาย ใหความรูดานตางๆ ในแตละจุด ๆ ละ 30 นาที 
        ๖.3 จัดแขงขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี และความสัมพันธอันดีของคนในชุมชน    

        ๖.๔ จัดเตรียมอาหารกลางวัน เครื่องด่ืม อาหารวาง สำหรับผู เขารับการอบรมและ

เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ  
 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 
 2. ดำเนินการดานการจัดหาพัสดุ 
 3. ประชาสัมพันธโครงการ/ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 
 4. เบิกจายเงินตามโครงการ 
 5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

7. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
  ภายในปงบประมาณ  2563 
 

8. สถานที่ดำเนินการ 
  ภายในจังหวัดแมฮองสอน  

9. งบประมาณ 
จำนวน  400,000.- บาท  
 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

11. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
 1. ประชาชนไดรับความรูในดานตางๆ เชนดานการเกษตร ดานปศุสัตว ดานการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองตน ดานกฎหมาย ดานการศึกษา เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ประชาชน รับรู เขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาที่ของ อปท. ในระดับตำบล ระดับจงัหวัดมากย่ิงขึ้น  
 3 . ประชาชนในระดับตำบลเกิดความใกลชิด กับ อบจ. ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด รูสึกถึงความเปนเจาของ อบจ. 
 4. เกิดความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนและหนวยงานภาครัฐ 
ในการบูรณาการ การทำงานรวมกัน  
 
 
 
 

/ช่ือโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตราการ  

  โครงการ สงเสริมศักยภาพ อสม.จังหวัดแมฮองสอน   
                  

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ไดมีนโยบายและใหความสำคัญ  

ดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ดานการสาธารณสุข โดยการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) รวมทั้งสนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ซึ่งเปนไปตามอำนาจและ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น                 

พ.ศ. 2552 มาตรา 17 ภายใตขอบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอำนาจและหนาที่ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (19)การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด  

การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุม และตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ขอ 1 (2) ขอ 2 (3) ซึ่งกำหนดลักษณะของการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดวาเปนการดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นในจังหวัด ที่มุงตอประโยชนของทองถิ่นหรือประชาชนเปนสวนรวม  คือการจัดการศึกษา 

สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยาง

ทั่วถึง ตลอดจนมีสวนรวมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและสงเสริม

ใหชุมชนตระหนักในความจำเปนที่จะตองแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง โดยมีเครื่องมือสำคัญในการ

ดำเนินการคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานหรือ อสม. ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนเปนการปฏิบัติงานดวยความเสียสละตอประชาชน 

ในหมูบาน โดยผานกระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข โดยเริ่มต้ังแต ป พ.ศ. 2520 จนถึง

ปจจุบันไดมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นครอบคลุมทุกชุมชนรวมจำนวนกวา 8  แสนคน 

  โดยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งหางไกลกันและทำใหประชาชนเขาถึงการ

สาธารณสุขและการรักษาพยาบาลไดยาก ทำใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) มีบทบาท                 

ที่สำคัญของในฐานะผูนำการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย ( Change agents ) การสื่อขาวสาร

สาธารณสุข การแนะนำเผยแพรความรู การวางแผน การประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนใหบริการ

สาธารณสุขดานตาง ๆ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังและปองกันโรค การชวยเหลือและรักษาพยาบาล

เบ้ืองตน การสงตอผูปวยไปรับบริการ การฟนฟูสภาพ เปนตน ปจจุบันจังหวัดแมฮองสอน มีอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบานทั้งสิ้นจำนวน 4,419 คน   

  ในการแกไขปญหาดานสาธารณสุขของชุมชนใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่  อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูบานเปนตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขใหเขาถึงประชาชน ประชาชน

ไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาเดิมโดยมุงกอผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการสาธารณสุข                  

 

/จึงจำเปน... 
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จึงจำเปนจะตองไดรับความรู  ความชำนาญเพ่ิมทักษะใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  พรอมทั้ง

เสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงาน  และให อสม.ไดมาพบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูงานบริการ 

ดานสุขภาพทุกป องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดจัดทำโครงการสงเสริมศักยภาพ อสม.จังหวัด

แมฮองสอน โดยการดำเนินงานแบบบูรณาการรวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน     
 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทำงานดานสุขภาพภาคประชาชนเพ่ิมขึ้น 

   2 . เพ่ือประกาศเกียรติคุณ / สรางขวัญกำลังใจแก อสม. ในการพัฒนางานสาธารณสุข 

เน่ืองในวัน อสม. แหงชาติประจำป  2563 

  3. เพ่ือพัฒนาความรู  ทักษะของ อสม. สงเสริมศักยภาพการทำงานของ อสม.ในการทำงาน

ดูแลสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดแมฮองสอน   

  ๔. เพ่ือใหเกิดแรงกระตุนในการพัฒนางานดานสุขภาพ  ใหมีความแตกตางและกอใหเกิด

ประโยชนตอชุมชน   

  ๕. สรางแรงจูงใจในการทำงาน  และไดรับผลตอบแทนรางวัล  เปนเกียรติประวัติที่ดีงาม 

  ๖. เพ่ือใหเกิดองคความรูและประสบการณใหมๆ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเฉพาะทาง  

สำหรับ อสม.   
 

4. กลุมเปาหมาย 

  รอยละ 80 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

มีความรู ความเขาใจ และไดรับขวัญกำลังใจในการทำงาน 

5. ระยะเวลาดำเนนิการ  
   มีนาคม 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ 

  พ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน ทั้ง 7 อำเภอ    

7. งบประมาณดำเนินการ  

  จำนวน 800,000.- บาท                  

8. วิธีดำเนนิการ   

  1. กิจกรรมเพือ่พัฒนาทักษะและ ศักยภาพ อสม. 

  1.1  ขั้นเตรียมการ 

   1) ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ระหวาง สสจ.มส กับ อบจ.มส 

และคณะกรรมการ  คณะทำงานระดับจังหวัด / อำเภอ 

   2) จัดทำโครงการ หลักสูตร  และกำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และ

กิจกรรมเสริมสรางขวัญกำลังใจ 

  1.2  ขั้นดำเนินการ 

   1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง วัสดุอุปกรณ  ตามระเบียบพัสดุ 

/2) จัดกิจกรรม... 
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2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. และรณรงคเน่ืองในสัปดาหวัน อสม.แหงชาติ   

3 ) ดำเนินการอบรม  เชิ งป ฏิ บั ติ การพัฒ นาศั กยภาพ  อสม . แต ละอำเภอ                             

ประเด็นปญหาสำคัญในพ้ืนที่  โดยวิทยากรจาก สสอ. แตละอำเภอ   

4) ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงคการสรางสุขภาพเน่ืองในสัปดาห อสม. 

5) กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแก อสม. 

1.3  ติดตามประเมินผล และรายงานผลโครงการ  

2. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม. เฉพาะทาง 

  2.1 ขั้นเตรียมการ 

   1) ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ระหวาง โรงพยาบาลปาย 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายกับองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน และคณะกรรมการ คณะทำงาน

ระดับจังหวัด / อำเภอ 

   2) จัดทำโครงการ หลักสูตร และกำหนดการโครงการสงเสริมศักยภาพ อสม. จังหวัด

แมฮองสอน  กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงาน อสม. เฉพาะทาง (ผูปวยที่ตองไดรับการดูแล

อยางใกลชิด) รายละเอียดตามกำหนดการ    

2.2 ขั้นดำเนินการ 

   1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง วัสดุอุปกรณ  ตามระเบียบพัสดุ 

2) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน อสม.   

3) ดำเนินการอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.อำเภอ                             

แมสะเรียง โดยทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย โรงพยาบาลปาย และผูเช่ียวชาญอ่ืน 

2.3  ติดตามประเมินผล และรายงานผลโครงการ  
 

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 

2. ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

4. เบิกจายเงินตามโครงการ 

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. อสม. มีศักยภาพและสามารถเปนแกนนำในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  2. อสม. มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

/3. ประชาชน... 
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  3. ประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน ทั้งคัดกรองและใหความรูจาก อสม. สงผลใหมี

สุขภาพกาย ใจที่ดีขึ้น อีกทั้งยังชวยลดความแออัดของการเขารับบริการในโรงพยาบาล 

  ๔. มีการพัฒนางานดานสุขภาพในจังหวัดแมฮองสอน  เกิดนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ เพ่ือ

ยกระดับการทำงานใหเกิดการยอมรับ 

  ๕. เกิดความภาคภูมิใจในรางวัลและเกียรติยศที่ไดรับ 

  ๖. อสม. มีองคความรูและประสบการณใหมๆจากการประกวดและสามารถนำมาปรับใชในการ

ดูแลสุขภาพคนในชุมชนไดดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ช่ือโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตราการ  

  โครงการหมูบานรักษปา 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  จังหวัดแมฮองสอนมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๒ ,๖๘๑.๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

๗,๙๒๕,๗๘๗ ไร สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของจังหวัด เปนทิวเขาสูงสลับซับซอนและเปนพ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่ปาสวนใหญถูก

ประกาศใหเปนปาอนุรักษของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และปาสงวนแหงชาติของกรมปาไม คิด

เปนถึงรอยละ 88.85 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งพบวามีการจัดต้ังชุมชนกระจายอยูโดยมากในพ้ืนที่ปาตามกฎหมาย 

การประกาศเปนพ้ืนที่ปาน้ันมิไดมีการสำรวจเพ่ือกันพ้ืนที่ที่ต้ังเปนชุมชนออกจาก พ้ืนที่ปา สงผลใหประชากร 

243,816 คน คิดเปนรอยละ 87 ของประชากรทั้งหมด มีที่ดินทำกินและอยูอาศัยในพ้ืนที่ปา และสาเหตุที่มี

ประชากรอาศัยอยูในพ้ืนที่ปาจำนวนมากน้ีเอง จึงเปนสาเหตุของความขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชน ในเรื่องการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ เน่ืองจากตางมีจุดยืนและมุมมองการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตางกัน  

การแกไขปญหาการบุกรุกที่พ้ืนที่ปาของชุมชนเพ่ือหาพ้ืนที่ทำกินใหม เปนปญหาที่ดำเนิน 

มาอยางตอเน่ือง สาเหตุอาจเกิดจากการที่ผลผลิตตอพ้ืนที่ต่ำลงไมเพียงพอตอการบริโภค หรือผลผลิตที่ไดไมพอ

สำหรับขายเปนรายไดเลี้ยงครอบครัว จึงตองเพ่ิมผลผลิตโดยเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกโดยขยายพ้ืนที่ออกไปและ เกษตรกร

ยังขาดความรูและทักษะในการเพาะปลูกที่เหมาะสม การใชสารเคมีในการเกษตรอยางไมเหมาะสม ทำใหเกิด

การปนเปอนของสารเคมี เกิดการตกคางทั้งในผลผลิตและในสิ่งแวดลอมทั้งดินและน้ำ และพ้ืนที่ยังมีความลาดเท

มาก ทำใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายหนาดิน โดยเฉพาะในระบบการทำการเกษตรแบบตัดและเผา และไมมี

ระบบชะลอการไหลของน้ำฝนที่ไหลบาไปตามความลาดชัน หนาดินที่ถูกชะลางไปทุกปทำใหพ้ืนที่เกษตรเหลือแต

ดินช้ันลางที่มีความอุดมสมบูรณต่ำ ทำใหเกิดการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ิมมากขึ้น โดยการอางสิทธิทำกินของราษฎรใน

พ้ืนที่เดิมและแสวงหาพ้ืนที่บุกรุกปาเพ่ิมเติมเพ่ือใชในกิจกรรมทางเกษตรกรรม จากสาเหตุดังกลาวขางตน การ

แกไขปญหาจึงจำเปนตองเรงหยุดย้ังการใชพ้ืนที่ปาโดยการบูรณาการจัดการเพ่ือการแกไขปญหาการบุกรุกปา 

ประกอบกับแนวทางการจัดการพ้ืนที่ปาของรัฐบาลภายใตยุทธศาสตรการบูรณาการจัดการปาตนน้ำเสื่อมสภาพ

บนพ้ืนที่สูงชัน มีแนวทางใหมีการบูรณาการสวนราชการที่เกี่ยวของเพ่ือเขาดำเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ปา

เพ่ือให ได พ้ืนที่ป ากลับคืนมาอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิด “พลิกฟนผืนปาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ันการสรางแนวทางใหมในการจัดการพ้ืนที่

ปาโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนไดเสียในการอยูอาศัยในพ้ืนที่ปา

จะไดรวมเขามาจัดการพ้ืนที่ปาแบบประชารัฐ เพ่ือใหเกิดการรักษาพ้ืนที่ปาอยางย่ังยืน จึงควรตองจัดทำโครงการ

เพ่ือการดำเนินงานที่เหมาะสมตอไป 

จากสถานการณของจังหวัดแมฮองสอน ดังกลาวขางตน เน่ืองจากที่ดินเปนตนทุนของชีวิตสงผล

ใหเกิดปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปาที่เพ่ิมขึ้นและปญหาความยากจนในจังหวัดแมฮองสอนยังคงมีสัดสวนคนจนมาก

ที่สุดในประเทศ ติดตอกันเกือบ 10 ปที่ผานมา ซึ่งปญหาทั้งสอง ตองไดรับการแกไขกอนเปนอันดับแรก ในการ

สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ การจัดการทรัพยากรอยางมีสวนรวมและ

เตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศในพ้ืนที่ตนน้ำควบคูกับแนวทางสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรอยางยั่งยืน 

/เพ่ือนำ... 
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เพ่ือนำไปสูการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายใตฐานขอมูล สอดคลอง เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ตามแนวคิดปาอยูได  

คนอยูได พัฒนาได โดยการสนับสนุนใหประชาชนเพาะปลูกพืชที่ปลอดสารพิษควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ในการสงเสริมการอนุรักษดานสิ่งแวดลอม  

จากการดำเนินโครงการหมูบานรักษปา ของปงบประมาณ 2561 พ้ืนที่บานหวยแกว หมู 7 

ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ดานการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

จัดกิจกรรมการปลูกไผเปนแนวกันชนระหวางพ้ืนที่ปาและพ้ืนที่ทำกินของประชาชนบานหวยแกว จำนวน 

7,770 ตน คิดเปนพ้ืนที่ 77 ไร เพ่ือกำหนดเปนแนวเขตและปองกันการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ิมเติมในอนาคต รวมถึง

การนำตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานความรูดานไผ สำหรับการตอยอดโครงการหมูบานรักษในปน้ี เพ่ิมหมูบาน

ตนแบบในเขตปาอนุรักษ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ การจัดการ

ทรัพยากรอยางมีสวนรวมและเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพถูมิอากาศในพ้ืนที่ตนน้ำ สวนการตอ

ยอดในของหมูบานหวยแกวในเขตปาสงวนแหงชาติ จะเปนแนวทางสงเสริมและพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน 

เพ่ือนำไปสูการบริหารจัดการพ้ืนที่ภายใตฐานขอมูล สอดคลอง เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ตามแนวคิดปาอยูได  

คนอยูได พัฒนาได  โดยการสนับสนุนใหประชาชนเพาะปลูกพืชที่ปลอดสารพิษควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ในการสงเสริมการอนุรักษดานสิ่งแวดลอม  

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในฐานะเปนหนวยงานของรัฐและเปนหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญในจังหวัดแมฮองสอน ที่มีหนาที่ในการสงเสริมอาชีพ สรางรายได มุงเนนการแกไข

ปญหาความยากจน  ไดเล็งเห็นวา ไมไผสามารถนำมาใชประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม เปนที่ตองการของ

ตลาดในปจจุบัน อีกทั้งไผเปนไมโตเร็ว หรือปลูกทดแทนไมโตเร็วอ่ืนๆ ไดงาย ซึ่งชวยสงเสริมความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและสังคมใหชุมชนฐานราก เปนการสืบทอดและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดทั้งเปนการสงเสริม 

ใหมีการอนุรักษและใชประโยชนจากไผอยางย่ังยืน โดยเนนการสงเสริมการปลูกในพ้ืนที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่

เกษตรกรรม เพ่ือลดการทำลายปา และปองกันบรรเทาภัยธรรมชาติ ใหเกิดการพัฒนาคนและกระบวนการ 

มีสวนรวมบนพ้ืนฐานความรูเพ่ือสรางความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมไปควบคูกันไป  
 

2. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือฟนฟูและอนุรักษพ้ืนที่ปาตนน้ำบนพ้ืนที่สูงชันใหมีความอุดมสมบูรณ 
2. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการโดยเนนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน ในการอนุรักษ 

ฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปาตนน้ำ และการจัดการพ้ืนที่ปา ปาเสื่อมโทรมบนพ้ืนที่สูงชันอยางยั่งยืน 
3. เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจการเกษตรอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ ลดการใช

ปุยเคมี สรางโอกาสทางเลือกการเพาะปลูกพืชอ่ืน 
4. เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองไดในการพัฒนาการเกษตรแบบ

ย่ังยืน 
5. เพ่ือพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียในอนาคต 
 

3. เปาหมาย 
  1. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบานแมอูมอง หมู 5 ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน  
 

/2. ทุกภาคสวน... 
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2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมเชิงบูรณาการ ในการอนุรักษ ฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปาตนน้ำ และการ
จัดการพ้ืนที่ปา ปาเสื่อมโทรมบนพ้ืนที่สูงชันอยางยั่งยืน 

3. เกษตรกรผูเขารวมโครงการ รอยละ 10 ของเกษตรของหมูบาน 
4. เกษตรกรมีความรูความเขาใจการเกษตรอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ ลดการใชปุยเคมี สราง

โอกาสทางเลือกการเพาะปลูกพืชอ่ืน 
5. เกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองไดในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

4. กลุมเปาหมาย 

  ประชากรบานหวยแกว หมู 7 ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  
  ประชากรบานแมอูมอง หมู 5 ตำบลสบปอง  อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน  
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
  บานหวยแกว หมู 7 ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
  บานแมอูมอง หมู 5 ตำบลสบปอง  อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 
6. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  ปงบประมาณ ตุลาคม ป 2562 - กันยายน ป 2563 
 
7. งบประมาณดำเนินการ  

  จำนวน  500,000.-  บาท    

8. วิธีดำเนนิการ 
 แผนงานกระบวนการมีสวนรวม  
1. การประชุมระหวางชาวบานเพ่ือแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงาน 

ช้ีแจงหลักการพ้ืนฐานของการทำเกษตรอินทรีย บานหวยแกว หมู 7 ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน 

2. การประชุมระหวางชาวบานเพ่ือแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงาน 
ช้ีแจงการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม กิจกรรมการปลูกไผเปนแนวเขตพ้ืนที่ปาชุมชน บานแมอูมอง หมู 5 
ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา  

แผนงานการสงเสริมการเกษตร  
1. จัดประชุมและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอมเขารวมโครงการตามหลักเกณฑการคัดเลือก

เกษตรกร 
2. การคัดเลือกแหลงเรียนรูดานเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงานโดยนำเกษตรกรที่เขา

รวมโครงการไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. จัดประชุมเกษตรกร เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสมสำหรับจัดทำแปลงเรียนรูการปลูกพืช

อินทรีย 
4. อบรมการทำปุยอินทรีย ใหแกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 
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5. จัดทำแปลงเรียนรูเกษตรอินทรีย เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบัติการผลิตพืชตามระบบ

เกษตรอินทรียของกลุม คัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำแปลงเรียนรู โดยใหการสนับสนุนคาใชจายใน
การดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรูเกษตรอินทรียใหกับกลุมเกษตรกร 

1. คาพันธุพืช เชน ขาวโพดหวานสีมวง ฟกทองญี่ปุน อาโวคาโด เสาวรส เงาะ ทุเรียน 
ขาวดอย ขาวเหนียวก่ำ ชา 

      2. คาปรับปรุงดิน เชน ปูนขาว ปุยพืชสด ปุยหมักอินทรีย เปนตน 
     3. คาสารชีวภัณฑ สารธรรมชาติปองกันกำจัดศัตรูพืช 
      4. คาปายแปลง จัดทาเอกสารขอมูลการผลิตพืชในแปลง 
 

แผนงานการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม  
1. ประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดกิจกรรมฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปา ใหผูนำชุมชน /ประชาชน

ทราบ  
2. จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ปาปลูกไผเปนแนวเขตปาชุมชน บานอูมอง 

หมู 5 ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา 

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  1. ขอความเห็นชอบในการดำเนินงานตามโครงการ  

  2. ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 

  3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธโครงการ 

  4. เบิกจายเงินตามโครงการ 

  5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

11. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

๑. เกิดการบูรณาการโดยเนนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน ในการอนุรักษ ฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่
ปาตนน้ำ และการจัดการพ้ืนที่ปา ปาเสื่อมโทรมบนพ้ืนที่สูงชันอยางยั่งยืน 

2. เกษตรกรไดรับความรูความเขาใจการเกษตรอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ ลดการใชปุยเคมี 
สรางโอกาสทางเลือกการเพาะปลูกพืชอ่ืน 

3. กลุมเกษตรกรมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองไดในการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตราการ  

  โครงการวิถีผูสูงวัย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
“วิถี” ตามความหมายในพจนานุกรมฯ หมายถึง แนว ถนน ทาง วิถีชีวิต จึงหมายถึงการกระทำ

ตามวิธีการ และแนวทางอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือใหมีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต โดยกระทำ 
อยางตอเน่ืองจนติดเปนนิสัยกระทั้งการกระทำน้ันไดกลายมาเปนสวนหน่ึงในการดำเนินชีวิต “วิถี” ในสังคมไทย
สวนใหญยึดโยงกับวิถีทางพระพุทธศาสนาเปนหลัก เน่ืองจากประชากรสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา เพราะมี
บริบทสอดคลองกับแนวความเช่ือของคนไทยมาแตโบราณ กลมกลืนกันจนกลายเปนวัฒนธรรม ประเพณี  
ของเราในปจจุบัน ทั้งน้ีวัฒนธรรม ประเพณีที่สงเสริมการพัฒนาคนในสังคมใหมีคุณภาพ ยังมีอยูจำนวนมาก เชน 
การเขาวัด ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม การเขาพรรษา การทอดกฐิน เปนตนซึ่งมีองคความรูตาง ๆ ที่ไดรับการถายทอด
จากรุนสูรุน ทั้งที่ต้ังใจ และไมต้ังใจ เกิดผลเปนการควบคุมสังคมทั้งทางตรงและทางออม การพัฒนาคุณภาพ 
ของคนจึงเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาใหมีคุณภาพ เพราะคนเปนปจจัยที่สำคัญย่ิงตอการพัฒนาสิ่งตาง 
ๆ ดังน้ันจึงจำเปนที่จะตองสรางคน ใหมีความรูมีความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเปน มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดี
งาม มีความพรอมที่จะพัฒนาเพ่ือตนเองและสังคม มีความพรอมที่จะประกอบการงานอาชีพได โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงเนนถึงความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม คือ การอยูรวมกันดวยดีระหวางมนุษยดวยกันในสภาพที่
เก้ือกูลกัน สมาชิกแตละคนนอกจากจะสามารถดำรงตนอยูไดดวยดีแลวยังมีโอกาสที่จะกระทำสิ่งดีงาม หรือ
เขาถึงสิ่งมีคาสูงขึ้นไปอีกดวย ดังน้ัน การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเปนเครื่องมือในการขัดเกลาคน  
นิยมนำมาประพฤติปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา และยกระดับจิตใจของคน เน่ืองจากคนทุกคนยอมอยากเปนมนุษยที่
สมบูรณ มีชีวิตที่มีความสุขในการ ดำเนินชีวิต ประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ตัวเองไดต้ังไว จึงจะตองมีการ
พัฒนาตนเองใหมีการเรียนรูสรางวิสัยทัศนใหม ๆ ใหทันสมัยตอยุคปจจุบัน เมื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง  
ใหตนเอง ทันยุคทันสมัย มีความเจริญงอกงาม มีความรู มีทักษะและมีความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทำงาน ดานการอยูรวมกันในสังคม ตองมีปญญาและคุณธรรม ควบคูไปดวย ดังคำที่วา "เมื่อไมไดพัฒนา 
ที่จิตใจจะพัฒนาดานใด ๆ ก็ไรผล การพัฒนาจึงตองเริ่มที่ใจคน เพ่ือเกิดผลพัฒนาที่ถาวร"  

เพ่ือใหการพัฒนาคนเปนไปตามวิถีทางของพระพุทธศาสนา จึง ไดนำการ “เขาก๋ำ” มาใชเปน
แนวทางในการสอนความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม แกสังคมและการถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน โดย
ผานพิธีกรรมและความเช่ือที่ปรากฏ จะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม การ “เขาก๋ำ” คือการอยูปริวาสกรรม หรือการ
ถือศีลปฏิบัติธรรมในชวงระยะเวลาหน่ึงตามแนวทางวิถีพุทธ เพ่ือพัฒนาจิตใจและทำใหเกิดปญญา คือการเรียนรู
ธรรมะในการดำเนินชีวิตที่คนไทยใหญนิยมปฏิบัติกันมาตามคติความเช่ือเรื่องการสั่งสงคมดี ยอมนำไปสูชีวิตที่ดี 
ครอบครัวที่ดี สังคมที่ดี เดือน “ก๋ำ” ตรงกับเดือน 2 หรือเดือน “ย่ี” ตามปปฏิทินไทย เริ่มต้ังแต ขึ้น 1 ค่ำ ไป
จนถึง แรม 15 ค่ำของเดือน นับเปนเวลา 1 เดือน ซึ่งการปฏิบัติไมไดกำหนดตายตัวบางที่อาจใชเวลา ๗ วันบาง 
9 วันบาง หรือ ๑๕ วัน ขึ้นอยูกับความพรอมของทางวัดและคณะศรัทธาของแตละแหง          
   องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคน และการ
พัฒนาสังคมในจังหวัดแมฮองสอน โดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย           
อำนาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  มาตรา 17 
(27), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564), แผนพัฒนาจังหวัด               
(พ.ศ.๒๕61 -๒๕๖5) (ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563) จังหวัดแมฮองสอน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แมฮองสอน ยุทธศาสตร ที่ 3 การแกไข ปญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน 

/เพ่ือยกระดับ...     
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เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต, และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน หนา 169 (21) จึงไดรวมบูรณาการกับวัดปางหมู และองคการบริหารสวนตำบลปางหมู  
จัดโครงการวิถีผูสูงวัย ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูวิถี หรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอยางถูกตอง
เหมาะสมตามวิถีพุทธ 
  2 . เพ่ือใหผู เขารวมโครงการไดฝกฝนและพัฒนาตนเอง เปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม                     
มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  3. เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดถายทอดองคความรู วิถีการดำเนินชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 
ใหแกเด็ก เยาวชน คนรุนใหม ใหจรรโลงสังคมสืบไป 
 

3. เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ  มีผูเขารวมโครงการประกอบดวย พระภิกษุ สามเณร ผูสูงอายุ ประชาชนทั่วไป 
จำนวน 200 คน 
  เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการฯ ไดเรียนรูหลักธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ สามารถนำความรู        
ที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจำวัน และถายทอดองคความรูสูชุมชน 
 

4. วิธีการดำเนินการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนดำเนินการบูรณาการรวมกับองคการบริหารสวนตำบล   

ปางหมู, วัดปางหมู, และพุทธศาสนิกชน โดยใชหลัก “บวร” (บาน วัด ราชการ) ในการถายทอด องคความรู 
และสืบสานการดำเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม โดยจัดการฝกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 มีขั้นตอนการ
ดำเนินการ ดังน้ี  

1. ประสานหนวยงานที่จะบูรณาการรวมกัน 
  2. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูสนใจเขารวมโครงการ โดยการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ 

3. ดำเนินงานโครงการในระหวางวันที่ 2 – 10 มกราคม 2563  ณ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประจำจังหวัดแมฮองสอน (พระธาตุวัดปางหมู) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน โดยใน
การน้ีไดมีการถายทอดวิถีชีวิต และภูมิปญญาของผูสูงวัยสูอนุชนรุนหลัง 

4. จัดฝกอบรมใหความรู (ธรรมบรรยาย) เก่ียวกับการดำเนินชีวิต การปฏิบัติธรรม การทำงาน
และเตรียมความพรอมสูวัยสูงอายุ โดยสอดคลองกับ เรื่องของทศชาติบารมี ที่ 3 (สุวรรณสาม) การบำเพ็ญ            
เมตตาบารมี เปนเรื่องของการทำใจใหเต็มไปดวยความเมตตา เปนตน  

5. จัดฝกอบรมปฏิบัติธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ (เขาก๋ำ) 
6. จัดหาอาหารเพลสำหรับพระภิกษุ สามเณร และอาหารกลางวันสำหรับผูเขารวมโครงการ     

ในระหวางวันที่ 3 - 7 มกราคม 2563 
7. จัดหาคาสมนาคุณสำหรับพระวิทยากร จำนวน 6 หัวขอบรรยาย ระหวางวันที่ 3 - 5 

มกราคม 2563 
8. ดำเนินการตามระเบียบ ตาง ๆ  

  9. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการใหผูบริหารทราบ 

        /5. ขั้นตอน... 
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5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ขออนุมัติและขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 
2. ดำเนินการดานพัสดุดานการเงิน การคลัง 
3. ประชาสัมพันธโครงการ /ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4. เบิกจายเงินตามโครงการ 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
  - ระหวางวันที่ 2 - 10 มกราคม 2563 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
อำเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน 100,000.- บาท   

 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมโครงการ ไดรับความรูเก่ียวกับแนวทางการดำเนินชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม

อยางมีความสุข 
๒. ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนคนดีของสังคม และ

ประเทศชาติ 
   ๓. เด็ก เยาวชน คนรุนใหม  ไดรับการถายทอดองคความรูแนวทางการดำเนินชี วิต             
จากผูสูงอายุ และนำมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ช่ือโครงการ... 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตราการ  

  โครงการสตรีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล  

  ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี ก็เปนปจจัยอีกตัวหน่ึงที่ชวยทำให

สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วจากการที่เรามุงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เรงผลิตสินคาและบริการ

ใหทันกับความตองการของประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติในแตละชุมชนจึงถูกนำมาใชกับ

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนจำนวนมาก จากขบวนการพัฒนาและการผลิตทำใหมีของเสียเหลือทิ้ง

ออกมาในรูปตาง ๆ เจือปนอยูกับสิ่งแวดลอมในชุมชน ความสมดุลในธรรมชาติก็เสียไป เมื่อสิ่งแวดลอมถูกทำลาย 

ของเสียปะปนอยูเปนจำนวนมาก สิ่งแวดลอมก็จะอยูในสภาพเสื่อมโทรมและอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเปนพิษเปน

ภัยได ผลกระทบจะมีมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับกิจกรรมและการขยายตัวของกิจกรรมน้ัน ๆ ผลของสิ่งแวดลอม

เสื่อมโทรมและเปนพิษก็จะตกอยูแกมนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในชุมชน ปญหาสิ่งแวดลอมเมื่อเกิดขึ้นแลว 

จะผูกพันเช่ือมโยงกันเปนลูกโซ เพราะสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธกัน สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม 

และเปนพิษจะมีผลโดยตรงตอสุขภาพและอนามัยของมนุษย เพราะสภาพสิ่งแวดลอม ตามธรรมชาติ 

จะเปลี่ยนแปลง ไมเหมาะที่จะนำมาใชในการดำรงชีวิตอีกตอไป นอกจากน้ีก็ยังมีผลกระทบกระเทือนตอการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางไมหยุดยั้ง และถาใชอยางไมระมัดระวังแลว ทรัพยากรธรรมชาติก็จะสูญสิ้นลงอยางรวดเร็ว 

  อยางไรก็ตาม ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมในปจจุบันน้ี มิไดเกิดขึ้นกับแมน้ำ อากาศ สารเคมี

และสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติอ่ืน ๆ เทาน้ัน แตยังมีปญหาสิ่งแวดลอมที่อยูในรูปของปญหาทางสังคมอีก        

ทุกวันน้ีเราจะเห็นไดวาลักษณะนิสัยใจคอ ความเปนอยูของคนในชุมชน ความสัมพันธระหวางเพ่ือนบาน  

ความสามัคคีในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งน้ี อาจจะเน่ืองมาจากปญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว 

ความยากจน การเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ การคมนาคม ติดตอสื่อสารกับสังคมภายนอก ตลอดจนการ

รับเอาวัฒนธรรมและแนวความคิดจากที่อ่ืน ๆ มามาก ภายในชุมชนของเราจึงเปลี่ยนแปลงไป ความมีระเบียบ 

การรักษาหนาที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎเกณฑจึงหยอนคลายลง 

  งานจิตอาสา เปนการเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปในสังคมที่ตองการชวยเหลือสังคม ไดใชเวลา

วางมาทำกิจกรรมอันเปนประโยชนแกผูอ่ืน แกชุมชนหรือสังคม ทำกิจกรรมเรียนรู แบงปน ชวยเหลือสังคม     

เน่ืองจากปจจุบันน้ีความเจริญทางดานวัตถุไดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหสังคมเกิดคานิยมที่ใหความสำคัญ 

กับอำนาจเงินทองมากกวาที่จะใหความสำคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหนาที่การเปนจิตสาธารณะสงผลให

สังคมเกิดความเสื่อมโทรม จึงจำเปนตองพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลใหมีความเจริญและเปนจิต

สาธารณะเพ่ิมมากขึ้น ดวยปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีที่เกิดขึ้นจึงไดจัดทำโครงการสตรีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน          

โดยจุดเริ่มตนของโครงการในครั้งน้ี  

  ทั้งน้ี เพ่ือใหผูเขารับการอบรมนำความรูที่ไดรับไปใชในการดูแลชุมชน พรอมทั้งบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยู องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ตระหนัก เล็งเห็นถึงปญหาของสิ่งแวดลอม  

จึงตองใหคนในชุมชนดูแลชุมชน โดยการสรางจิตอาสาใหกับสตรี เพ่ือพัฒนาชุมชนใหนาอยู การใหความรูในการ 

จัดการกับปญหาในชุมชน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสตรี                                                                                  

/ในชวง... 
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ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม

สตรีและเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแกการพัฒนาศักยภาพ สตรี การสรางและพัฒนาเครือขาย

สตรี และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี สอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน (พ.ศ.2561-2565) หนา 163 และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน ยุทธศาสตร

ที่ 3 การแกปญหาความยากจนพัฒนาคน สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพ ชีวิต และ ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคน

และสังคมที่มีคุณภาพ จึงจัดทำโครงกาสตรีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาชุมชนขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหผูที่เขารวมโครงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  3.2 เพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูคณะ 

  3.3 เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสำนึกในการเปนจิตอาสา ซึ่งเปนการ ขัดเกลาทางจิตใจใหเห็นคา   

ของการชวยเหลือผูอ่ืน 
 

4. เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ  องคกรสตรี ชมรมสตรี ในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน พ้ืนที่อำเภอแมลานอย, อำเภอ 

แมสะเรียง, อำเภอสบเมย จำนวน 150 คน 

  เชิงคุณภาพ  องคกรสตรี ชมรมสตรี ทักษะในการเปนจิตอาสา ในการดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 

5. กลุมเปาหมาย 

  องคกรสตรี ชมมาสตรี ในพ้ืนที่อำเภอแมสะเรียง อำเภอแมลานอย และอำเภอสบเมย จังหวัด

แมฮองสอน จำนวน 150 คน และวิทยากร แขกผูมีเกียรติ ผูสังเกตการณ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ จำนวน 20 

คน รวมเปนจำนวน 170 คน 
 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 

ณ บานไมแดง ตำบลแมสะเรียง อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  
 

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

  เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563  
 

 

8. งบประมาณดำเนินการ    

  จำนวน  300,000.- บาท 
 

9. วิธีดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน บูรณาการรวมกับองคกรสตรี ชมรมสตรีในจังหวัด

แมฮองสอน ดำเนินการจัดอบรมใหความรูตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขาฝกอบรมของ 

 

/เจาหนาที่... 
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เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ .2557  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โดยการอบรมใหความรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพสตรีใหเปนจิตอาสา ใหไดรับความรูในการดูแลชุมชน และการชวยเหลือผู อ่ืนในชุมชนมีขั้นตอน

วิธีดำเนินการดังตอไปน้ี  

- ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูสนใจเขารวมโครงการ 

- ประสานกลุมเปาหมายองคกรสตรี ชมรมสตรี ในพ้ืนที่อำเภอแมลานอย, อำเภอแมสะเรียง, 

อำเภอสบเมย ที่มีความประสงคเขารวมโครงการ 

- กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 

- จัดทำปายโครงการ 

- จัดสถานที่พรอมตกแตงสถานที่ 

- จัดหาวิทยากร บรรยาย เรื่อง การเสริมพลังจิตอาสา และการเสริมองคความรูทักษะการดูแลสังคม 

และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหถูกตองและเหมาะสมกับบริบทในแตละพ้ืนที่  

- นำเสนอผลการฝกปฏิบัติ   

-  สรุป ผลการอบรม ช้ีแจงการทำงานภาคปฏิบัติ และรับฟงปญหา และขอเสนอแนะ 

                     - จัดหาวัสดุอุปกรณ ในการดำเนินการจัดฝกอบรม   

  - จัดเลี้ยงอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม สำหรับผูเขารับการฝกอบรม แขกผูเกียรติ และ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
 

10. ขั้นตอนการดำเนินงาน   

  1. ขออนุมัติและขอความเห็นชอบดำเนินงาน ตามโครงการ 

2. ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงิน การคลัง 

3. ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ/ประชาสัมพันธ 

4. เบิกจายเงินตามโครงการ 

5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

     สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   1. สตรีจิตอาสาไดรับความรู และเรียนรูวิธีการดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชนไดอยางถูกตอง 

2. คนชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 

3. คนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดี จิตอาสา ชวยเหลือเกื้อกูล ทำใหชุมชนนาอยู มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
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1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเสริมสรางเยาวชนสมานฉันท (Together) 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  สถานการณปจจุบันพบวา เยาวชนสวนใหญของประเทศมีพฤติกรรมที่เสี่ยงในหลายๆดาน  
ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และคานิยมของเยาวชน สงผลกระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู 
พฤติกรรมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของผูคนในสังคม กอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาอาชญากรรม 
ความรุนแรง ยาเสพติด พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และความไมเสมอภาคของคนในสังคม จึงจำเปนอยางย่ิงที่ตอง
เรงการรณรงค สงเสริมใหมีการนำมิติทางศาสนา ปลูกฝงจิตสำนึกและสรางความเขาใจที่ถูกตองใหแกเยาวชน 
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมอันดีใหกับเยาวชน โดยผานกิจกรรมฝกอบรม เพ่ือเปนภูมิคุมกันและพัฒนาคนใหมี
ศักยภาพรอบดานทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ในสภาวะแวดลอมทางสังคมที่ปลอดภัย 
เยาวชน ถือเปนกำลังในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 
ของชาติในอนาคต การสงเสริมใหศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจำวัน โดยมุงเนนให 
ศาสนิกชนนำศาสนธรรมที่ตนเคารพนับถือมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใหเปนคนดี  
มีคุณธรรม รวมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการเผยแพรหลักธรรมของศาสนาเพ่ือเปนบทเรียนระหวางกัน 
ใหเหมาะสมกับสังคม เพศ อายุของกลุมเยาวชน และเพ่ือเสริมสรางความสมานฉันทระหวางศาสนิกชน 
เสริมสรางความเขมแข็งรวมกันและใหมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางสังคมสันติภาพ  
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหนา แตปญหาทางสังคมก็มากขึ้นเปนลำดับ เด็กและ
เยาวชนก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังน้ัน การพัฒนาดานจิตใจแกเยาวชนถือเปนเรื่องจำเปนของทุกภาค
สวนที่เก่ียวขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท อำนาจ 
หนาที่ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกเด็กและเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน ตามยุทธศาสตรดานการอนุรักษ 
สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น จึงไดบูรณาการทำงานรวมกับ ชมรมนักศึกษา 
คริสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (วิทยาลัยแมฮองสอน) และสหกิจคริสเตียนเขตจังหวัดแมฮองสอนจัดทำ
โครงการเสริมสรางเยาวชนสมานฉันท (Together) ขึ้น   
 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือให เด็กและเยาวชนเขาใจถึงการเปนเยาวชนที่ ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ  
ความสมานฉันท 
  2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถนำหลักธรรมทางศาสนา จริยธรรมมาปรับใชเพ่ือดำรงตน 
อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและเหมาะสมถูกตอง 
  3. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการเปนคนดี มีกิจกรรมชวยเหลือสังคม 
 

4. เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ   เด็กและเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 500 คน อ.แมสะเรียง/ 
แมลานอย/สบเมย/ขุนยวม 

เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตอยูรวมกัน
ในสังคม รูจักชวยเหลือสังคม การสรางความดี มีจิตอาสาเพ่ือสังคม 
 

5. กลุมเปาหมาย 

  เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 

/6. สถานที่... 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
อำเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ   
  เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562                       

8. งบประมาณดำเนินการ  
  จำนวน 70,000.- บาท  
 

9. วิธีการดำเนินงาน 

  1. เสนอจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  2. บูรณาการการทำงานรวมกันกับ ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม                             
(วิทยาลัยแมฮองสอน) สหกิจคริสเตียนเขตจังหวัดแมฮองสอน สหกิจคริสเตียนเขตจังหวัดแมฮองสอน ชมรม 
คริสเตียนรมเกลาแมสะเรียง 

3. ชมรมฯ ประสานงานกับสถานศึกษา กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 
4. ชมรมฯ ประสานจัดหาวิทยากรบรรยายใหความรู 
5. ชมรมฯ จัดเตรียมสถานที่อบรม 
6. ดำเนินการจัดฝกอบรม 1 วัน  และนำเสนอกิจกรรมชวยเหลือสังคมเครือขายเด็กและ

เยาวชนคริสตชนจากคริสจักรตางๆ อาทิ เชน จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคเลือด , เย่ียมผูปวยที่โรงพยาบาล , 
พัฒนาหนวยงานราชการ และพัฒนาแหลงน้ำ 

7. ติดตามประเมินผลโครงการ  (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
 

10. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1. ขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ 
  2. ดำเนินการดานพัสดุดานการเงินการคลัง 
  3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธโครงการ 
  4. เบิกจายเงินตามโครงการ 
  5. รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
- กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
- ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (วิทยาลัยแมฮองสอน) 
- สหกจิคริสเตียนเขตจังหวัดแมฮองสอน 
- ชมรมคริสเตียนรมเกลาแมสะเรียง 

12. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
  1. เด็กและเยาวชนเขาใจถึงการเปนเยาวชนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 
  2. เด็กและเยาวชนสามารถใชหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใชเพ่ือดำรงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
  3. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงการเปนคนดี  

 
 
 

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

  โครงการเสริมสรางพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย ใสใจสิ่งแวดลอม ป 2563 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตามแบบเยาวชน พลเมือง โดยหมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะ       
ที่สำคัญ คือ เปนผูที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำรงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะกอใหเกิดการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติใหเปนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยางแทจริงตามหลักการทางประชาธิปไตย 

แนวทางของการปฏิบัติในการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   
  ดานสังคม ไดแก การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล การรับฟงขอคิดเห็นของผูอ่ืน การยอมรับ
เมื่อผูอ่ืนมีเหตุผลที่ดีกวาการตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ การเคารพระเบียบของสังคม การมีจิต
สาธารณะ คือ เห็นแกประโยชนของสวนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ  
  ดานเศรษฐกิจ ไดแก การประหยัดและอดออมในครอบครัว การซื่อสัตยสุจริตตออาชีพที่ทำการ
พัฒนางานอาชีพใหกาวหนา การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม การสรางงานและสรางสรรค
สิ่งประดิษฐใหมๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก การเปนผูผลิตและผูบริโภคที่ดี มีความ
ซื่อสัตย ยึดมั่นในอุดมการณที่ดีตอชาติเปนสำคัญ   

ดานการเมืองการปกครอง ไดแก การเคารพกฎหมาย การรับฟงขอคิดเห็นของทุกคนโดยอดทน
ตอความขัดแยงที่เกิดขึ้น การซื่อสัตยตอหนาที่โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน การกลาเสนอความคิดเห็น 
ตอสวนรวม การทำงานอยางเต็มความสามารถ เต็มเวลา  

การพัฒนาประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผานมา ไดมีการพัฒนาอยางกวางขวางในหลายๆดาน
ไมวาจะเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนดานการเมืองการปกครอง ตัวแปรที่สำคัญที่เปน
แรงผลักดันในการพัฒนาประเทศไมใชแคผูใหญในวัยทำงานเทาน้ัน แตยังหมายถึงเด็กและเยาวชนที่อยูเปน
จำนวนมาก ซึ่งเปนสวนสำคัญในการพัฒนาสังคมเชนกัน และมีความเกี่ยวของกับทุกภาคสวนในสังคม 

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่กำลัง
ศึกษาอยูในสถานศึกษาวาเปนกลุมเยาวชนที่มีความสำคัญเปนอยางมาก ในการที่จะปลูกฝงความเปนพลเมือง 
ที่สามารถจะเปนผูที่ทำประโยชนตอบแทนคืนสูสังคมและประเทศชาติได เปนเยาวชนที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
เพ่ือชุมชนสังคม รวมถึงรวมดูแลพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่นของตนเอง  
จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใสใจสิ่งแวดลอมขึ้น เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูและ
เขาใจถึงบทบาทการเปนพลเมืองดีของสังคม และเพ่ือใหเด็กและเยาวชนของจังหวัดแมฮองสอนไดเปดโลกทัศน
ทางความคิด จากการเรียนรูนอกหองเรียน ไดนำประสบการณจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสราง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) การเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในประเทศ
ไทย เพ่ือจะไดนำความรูและประสบการณมาปรับใชกับตนเองและสังคม  ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
3. วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนพลเมืองที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตย 
  2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3. เพ่ือใหนักเรียนไดเปดโลกทัศนจากการศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ และเรียนรูประสบการณ              
นอกหองเรยีน                                                                                                      

/4. เปาหมาย... 
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4. เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ  
     - จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 13 โรงเรียน (เครือขายตนกลา 

อบจ.) พรอมครูที่ปรึกษา และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้น 155 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน ไดรับความรูจากการฝกอบรมและไดรับประสบการณจากการศึกษาดูงาน 
  - นักเรียน สามารถนำสิ่งที่ ไดรับจากการฝกอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม 
 

5. กลุมเปาหมาย 
      เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
  ศึกษาดูงานจังหวัดแมฮองสอน และตางจังหวัด 
 

7. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  ต้ังแตเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน  1,500,000.- บาท  
 

9. วิธีการดำเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
2. ประสานงานกลุมเปาหมาย  สถานที่ศึกษาดูงาน 

  3. ดำเนินการกำหนดกิจกรรม ในการฝกอบรม และศึกษาดูงาน จำนวน  2 กิจกรรม 

      - กิจกรรมฝกอบรม  

      - กิจกรรมศึกษาดูงาน 

  4. ติดตามและประเมินผลโครงการ (แบบประเมินความพึงพอใจ) และจากการสัมภาษณ
ผูเขารวมโครงการ 
 

10. ขัน้ตอนการดำเนนิงาน 
  1. ขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 

  2. ดำเนินการดานพัสดุดานการเงินการคลัง 

3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธโครงการ 

  4. เบิกจายเงินตามโครงการ 

  5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
 

/12. ผลที่คาด... 
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12. ผลทีค่าดวาจะไดรับ 
  1. นักเรียนเขาใจถึงการจะเปนพลเมืองที่ดีของสังคมตามหลักประชาธิปไตย ทั้งดานสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง 
  2. เยาวชน นักเรียน มีจิตสำนึกที่ ดีตอสังคม คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 

และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  3. นักเรียนสามารถนำความรูและประสบการณจากการฝกอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช 
ในการเรียนรูและใชในชีวิตประจำวันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/2.1 การแสดง... 
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2. การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

 
 

 

2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
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-62- 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 

2564) ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอ

การทุจริต ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ

พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย

หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)   

ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมี

ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบันไมใช

ตำแหนงหนาที่ทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ             

ซึ่งปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 7,852 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน   

ของรัฐภายใตโครงสรางการาจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการ

กระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักใน

การจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกำกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน

ของประชาชนในทองถิ่น 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปราม       

การทุจริตในระดับทองถิ่นเอง ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคม          

ที่ไมทนตอการทุจริต โดยไดยึดถือหรือมีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน           

ในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต

และการมี ส วนรวมของประชาชน  ผู บ ริห ารจึ งได ดำเนินการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนง                    

ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองอสน ดวยการจัดทำ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางเห็นเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

/2. เพ่ือ... 
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  2. เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน สูการรับรูของสาธารณชน                                                                        
 

4. เปาหมาย 

  1. การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน  

  2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปองกันกาทุจริตและตานการทุจริต 

  2. แตงต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  3. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน 

  5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. ผูบริหารไดแสดงเจตจำนงทางการเมืองทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปน

รูปธรรม 

  2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

/2.2 มาตรการ... 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ   
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริหารราชการองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

หน่ึงที่มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน

ที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับ

บริการติดตอกับหนวยงานตางๆของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอ

ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายบริหารไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่

ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ สำนัก กอง และฝายตางๆซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิง

ตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการ

กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม

ประสิทธิภาพ 

  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให

การบริหารราชการเพ่ือใหเปนประโยชนสุขของประชาชนและผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ กราบ

ริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 

เก่ียวกับราชการ และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับแตงต้ัง

ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก      

จึงจำเปนตองมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

2. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

3. เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

4. เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

 

/5. พ้ืนที่... 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ประชุมมอบนโยบาย/ แนวทางในการมอบหมายงาน 

  2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ          

สั่งการ 

  3. จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

  5. ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมาย                 

ในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

  2. คำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน  

  3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนบุคลากรที่มี

ความสำคัญตอองคกรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิด

ประโยชนตอองคกรและประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมี

มาตรการในการทำงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ

เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริง

ตอไป 

  ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการ

บริหารงานบุคคลและกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความ

โปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมและกฎหมายให

ปรากฏชัดแจง 

  2. เพ่ือกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหนง

และมอบหมายงานอยางเปนธรรม 

  3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส 

  4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองโปรงใส     

สามารถตรวจสอบได และปองกันการไดรับคำสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระเบียบ 
 

4. เปาหมาย 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ผูบริหารกำหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน(ผานการประชุมประจำสัปดาห)  

ตลอดจนการบริหารงานบุคคลเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. แตงต้ังเจาหนาที่ในหนวยงานเปนคณะทำงานกลั่นกรอง โดยมีหนาที่กำหนดแนวทางในการ

เลื่อนตำแหนง เงินเดือน            

  3. จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

  4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร 
 

                                                                           /4.ประกาศ... 
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  5. ประกาศเผยแพร 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

  2. แนวทางปองกันการไดรับคำสั่งจากผูบังคับบัญชาที่ไมเปนไปตามระเบียบ 

  3. กลไกใหเจาหนาที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานที่โปรงใส 

  4. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 80% 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ          

ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำ

บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว  ดังน้ัน การที่องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงาน                        

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังน้ัน การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช

ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหความสำคัญเพ่ือ

ปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหแก

พวกพอง รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง องคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำมาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ     
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

  2. เพ่ือปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

  3. เพ่ือสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางขององคกร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. จัดประชุม 

  2. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 

  3. ประชุมคณะทำงาน  

4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ  

5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนายงานและประชาชนทราบ 

  6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 

  7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น                  

เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน                                                      

 

            /7. ระยะเวลา...   
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีมาตรการปองกันและกำกับติดตามการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค               

ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

  2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางของ

องคกรผานชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมี

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภาครัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน

และการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
   

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 

  2. เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดาน

จัดซื้อจัดจาง 

  3. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและเกี่ยวของในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

  2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจางในฐานขอมูล 

  3. ดำเนินการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 

  4. รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดซื้อจัดจาง เสนอผูบริหาร                   

เพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจาง 

  5. เผยแพรรายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางใหสาธารณชนรับทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง 

 
 

/10. ตัวช้ีวัด... 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแตละ

ปงบประมาณ 

  2. มีฐานขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดานจัดซื้อ           

จัดจาง เพ่ือปองกันกาใชจายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับ

ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ        

ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำ

บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว  ดังน้ัน การที่องคกรปกครอง      

สวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน             

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังน้ัน การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช

ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมอองสอนใหความสำคัญ  

เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชน

ใหแกพวกพอง รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือให

ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนทุก

โครงการ  
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางรายโครงการ 

  2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

  3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี , แนวทางการเปดเผยราคากลางของทาง

ราชการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม , ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู

ไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540 จำนวน 5 ชองทาง ไดแก 

  1. เว็ปไซตระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th  

  2. เว็ปไซตองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน http://www.mhs-pao.go.th  

  3. บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  4. ปายประชาสัมพันธโครงการ  

 

   /5. ศูนยขอมูล...  

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.mhs-pao.go.th/
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  5. ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                              
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  ภายในจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ และเผยแพรการจัดซื้อ – จัดจางใน

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 

  2 .  ป ร ะ ก า ศ เ ผ ย แ พ ร ร า ค า ก ล า ง ใ น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ภ า ค รั ฐ

http://www.gprocurement.go.th และเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน http://www.mhs-

pao.go.th ตามแนวทางการเปดเผยราคากลางของทางราชการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 103/7 

  3. ประชาสัมพันธโครงการกอสรางทุกโครงการ ผานปายประชาสัมพันธโครงการ ณ สถานที่

กอสราง 

  4. ประชาสัมพันธกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานกอสรางทุกโครงการ เปนหนังสือผานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ที่ดำเนินโครงการ 

  5. รวบรวมขอมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน

เผยแพรเปนประจำทุกเดือน ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชน

ตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาสัมพันธ  

ณ บอรดประชาสัมพันธ , ศูนยขอมูลขาวสาร และเว็บไซตองคการบริหารสวนจังห วัดแมฮองสอน 

http://www.mhs-pao.go.th  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายพัสดุ กองคลัง 

 

 

 

 

 

/1. ช่ือโครงการ...   

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
http://www.mhs-pao.go.th/
http://www.mhs-pao.go.th/
http://www.mhs-pao.go.th/
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ไดประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงาน

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และไดกำหนดแนวทางใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอนถือปฏิบัติและดำเนินการ ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง การ

แสดงเจตจำนงสุจริต ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน ของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560     

  เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเปนไปดวยความถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง การคลัง 

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวของ 

และหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งจะทำการการจัดซื้อจัดจางกอประโยชนสูงสุด มีความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและตรวจสอบไดทุกขั้นตอน รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการ

ในการปองกันการทุจริต ตามที่ไดประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตฯ ไว เพ่ือประโยชนขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอนและสรางความเปนธรรมกับทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของ จึงไดจัดทำ มาตรการสงเสริม

ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง  
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเปนไปดวยความถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  2. เพ่ือมุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

  3. เพ่ือสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคกร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. จัดประชุม 

  2. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 

  3. ประชุมคณะทำงาน  

4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ  

5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนายงานและประชาชนทราบ 

6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 

            /7. รายงาน...   
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  7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น                  

เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน                                                      
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีมาตรการปองกันและกำกับติดตามการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค               

ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

  2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางของ

องคกรผานชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

มาตรการใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม             
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ไดประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงาน

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และไดกำหนดแนวทางใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอนถือปฏิบัติและดำเนินการ ตามประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน ของผูบริหารองคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560   

  ดังน้ัน เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน เปนไปตามที่ไดประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตฯ ไว เปนรูปธรรมมีกรอบการดำเนินการ 

ที่ ชัดแจ ง เหมาะสม เปน ไปด วยความถูกตอง เรียบรอย และเพ่ือประโยชนของทางราชการตาม 

หลักธรรมมาภิบาล ซึ่งจะทำใหการจัดซื้อจัดจางกอประโยชนสูงสุด มีความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและตรวจสอบไดทุกขั้นตอน รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการ

ในการปองกันการทุจริต 

มาตรการใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจาง 

  ๑.  “ผูมีสวนไดเสีย” หมายความถึง ประชาชนที่รับหรือจะไดรับผลกระทบจากการจัดซื้อ 

จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  2.  ใหเจาหนาที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ทันสมัย เกี่ยวกับการซื้อหรือจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียสามารถตรวจสอบไดในหลากหลายชองทาง 

ตามที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด รวมทั้งทางชองทางอ่ืน ๆ ในโครงการประชาสัมพันธกิจการขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน รวมถึงการสอบถามโดยตรงทางโทรศัพท/โทรสาร เพ่ือประโยชนในการรับรู การแสดง

ความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

  3.  ใหกองชางจัดใหมีการประชาสัมพันธการตรวจรับการจางกอสรางใหประชาชนและผูมีสวน

ไดเสียรับทราบกอนทำการตรวจรับงานลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการ  โดยใหประชาสัมพันธผานองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ดำเนินโครงการ 

  4.  ใหเจาหนาที่จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย           

โดยเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในขั้นตอนใดขึ้นตอนหน่ึงของการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน ไดแก ขั้นตอนการพิจารณาผล และขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก แลวรวบรวมความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รายงานใหทราบ เพ่ือนำไปประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกำหนด

ไวดวย 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 

  2. เพ่ือมุงเนนการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

/3. เพ่ือให… 
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  3. เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเปนไปดวยความถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. จัดประชุม 

  2. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 

  3. ประชุมคณะทำงาน  

4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ  

5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนายงานและประชาชนทราบ 

  6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 

  7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น                  

เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน                                                      

 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีมาตรการปองกันและกำกับติดตามการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค               

ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

  2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อ จัดจางของ

องคกรผานชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 

 

 

 

 

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

มาตรการติดตามการดำเนินงานของการใชคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

2. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองมาจากปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบ

กิจการของประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจงในการขอ

อนุญาตดำเนินการตางๆ กับสวนราชการแหงเดียวหรือหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนดระยะเวลา  

เอกสารและหลักฐานที่จำเปน รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน  

อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ

ของประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติไดประชุมปรึกษาลงมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...  ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และสภา

นิติบัญญัติแหงชาติมีความเห็นประกาศใชเปนกฎหมาย  และตอมานายกรัฐมนตรีไดนำรางดังกลาวทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

มาตรา 7 วรรค 1 กำหนดใหการกระทำใดตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน ซึ่งอยาง

นอยตองประกอบไปดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานตองนำมาย่ืนกับคำขอ 

มาตรา 7 วรรค 2 คูมือสำหรับประชาชนตามวรรค 1 ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กำหนดให

ย่ืนคำขอและเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  และเมื่อประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่จัด

สำเนาใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได  ในการเชนน้ีน้ันใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสำหรับ

ประชาชนดวย 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   

  2. เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน  โดยใหมีขอมูลที่

ชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคำขอ 

สถานที่ใหบริการ 

  3. เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

5. เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ                 

 

  /4. เปาหมาย... 
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4. เปาหมาย 

  ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานจัดทำคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญั ติการอำนวย           

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  2. ประชุมคณะทำงานคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก    

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  3. จัดทำคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  4. จัดทำแผงผัง/แผนภาพ แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ และแนวทางการปฏิบัติ 

ไว ณ สำนักงานหรือหนวยการบริการอยางชัดเจน     

  5. เผยแพรและประชาสัมพันธคูมือใหสาธารณชนไดรับทราบ 

  6. รายงานผลการปฏิบัติตามคูมือเผยแพรและประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ  2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. มีคูมือคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  2. ประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือ

หลักฐานที่ใชประกอบคำขอ สถานที่ใหบริการ  ในงานการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

  3. ลดการระยะเวลาและตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

 

 

 

 

 

/2.3 มาตรการ... 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและการใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

  การมอบอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรน้ัน           

เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผู ใต บังคับบัญชาจะพิจารณา                

ถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบ

และเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

  ดังน้ัน การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรบัใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ

ที่มีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ                        

ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอำนาจ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2. เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 

  3. เพ่ือใหประชาชนมีความพอใจในการใหบริการ 

4. เปาหมาย 

  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ผูอำนวยการกองในสังกัดองคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แตงต้ัง ปฏิบัติราชการแทนหรือ

ดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

  2. แจงเวียนผูรับมอบอำนาจและทุกหนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รับทราบ 

3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ เปดเผยตอ

สาธารณชน   

  4. ผูรับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

/7. ระยะ... 
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7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ  2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สำนักปลัดฯ 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

  2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพ่ิมมากขึ้น 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ   

2. หลักการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริหารราชการองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

หน่ึงที่มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน

ที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับ

บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลน้ัน มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอ

ราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจ

หนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ สำนัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรค

อยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึง

ของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ

เสื่อมประสิทธิภาพ 

  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให

การบริหารราชการเพ่ือใหเปนประโยชนสุขของประชาชนและผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต  

และอนุมัติ เก่ียวกับราชการ และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

ไดรับแตงต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขขั้นตอน 

ที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

2. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

3. เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

4. เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ              
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

 

/6. วิธี... 
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6. วิธีดำเนินการ 

  1. ประชุมมอบนโยบาย/ แนวทางในการมอบหมายงาน 

  2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ          

สั่งการ 

  3. จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

  4. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

  5. ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมาย                   

ในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

  2. คำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน  

  3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการติดตาม,ตรวจสอบ,แกไข,ปรุบปรุงคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความ

สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

2. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองมาจากปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบ

กิจการของประชาชนตองผานการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจงในการขอ

อนุญาตดำเนินการตางๆ กับสวนราชการแหงเดียวหรือหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนดระยะเวลา  

เอกสารและหลักฐานที่จำเปน รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน  

อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ

ของประเทศในเวทีการคาโลก คณะรักษาความสงบแหงชาติไดประชุมปรึกษาลงมติใหเสนอรางพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...  ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภา

นิติบัญญัติแหงชาติมีความเห็นประกาศใชเปนกฎหมาย และตอมานายกรัฐมนตรีไดนำรางดังกลาวทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

มาตรา 7 วรรค 1 กำหนดใหการกระทำใดตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  

ซึ่งอยางนอยตองประกอบไปดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการ

พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานตองนำมาย่ืนกับคำขอ 

มาตรา 7 วรรค 2 คูมือสำหรับประชาชนตามวรรค 1 ใหปดประกาศไว ณ สถานที่ที่กำหนดให

ย่ืนคำขอและเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส และเมื่อประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่จัด

สำเนาใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได ในการเชนน้ีน้ันใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสำหรับ

ประชาชนดวย 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   

  2. เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลที่

ชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคำขอ 

สถานที่ใหบริการ 

  3. เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

5. เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ                 

 

  /4. เปาหมาย... 
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4. เปาหมาย 

  ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานจัดทำคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญั ติการอำนวย           

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  2. ประชุมคณะทำงานคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก    

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  3. จัดทำคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  4. จัดทำแผงผัง/แผนภาพ แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ และแนวทางการปฏิบัติ 

ไว ณ สำนักงานหรือหนวยการบริการอยางชัดเจน     

  5. เผยแพรและประชาสัมพันธคูมือใหสาธารณชนไดรับทราบ 

  6. รายงานผลการปฏิบัติตามคูมือเผยแพรและประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ  2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ 
 

10.ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. มีคูมือคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  2. ประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือ

หลักฐานที่ใชประกอบคำขอ สถานที่ใหบริการ  ในงานการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

  3. ลดการระยะเวลาและตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

 

 

 

 

 

/2.4 การเชิดชู... 



 

-88- 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. โครงการ... 



 

-89- 
 

1. ชื่อโครง/กิจกรรม/มาตรการ   

  กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการโรงแรมดานการชำระคาธรรมเนียมบำรุง อบจ.

แมฮองสอน  
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ไดมีแนวการนโยบายในดานการพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว.4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดใหเพ่ิมมากขึ้น องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงใหความสำคัญรายได

ประเภทคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม ซึ่งเปนรายไดที่จัดเก็บเองอีกประเภท

หน่ึงที่มีความสำคัญที่จะตองหาแนวทางพัฒนาใหมีการจัดเก็บเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากรายไดของธุรกิจโรงแรม/

เกสทเฮาส เปนตัวช้ีวัดถึงเศรษฐกิจการดานทองเที่ยวของจังหวัดแมฮองสอนไดเปนอยางดี และในปจจุบันจังหวัด

แมฮองสอนก็เปนจังหวัดหน่ึงมีนักทองเที่ยวไทยและตางชาติใหสนใจเขามาทองเที่ยว เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ

กระตุนใหสถานประกอบการย่ืนชำระคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม ใหมี

จำนวนเพ่ิมมากขึ้น คาธรรมเนียมฯ ดังกลาวจะดำเนินจัดเก็บเปนประจำทุกเดือนตามขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม 

พ.ศ.2549 และฉบับแกไขเพ่ิม พ.ศ. 2559 ไดกำหนดใหผูประกอบการโรงแรม/เกสทเฮาส ในพ้ืนที่จังหวัด

แมฮองสอนยื่นแบบชำระคาธรรมเนียมภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ในอัตรารอยละ 2 ของคาเชาหองพัก               

  ดังน้ัน เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติสถานประกอบโรงแรม/เกสทเฮาสที่มีความรับผิดชอบตอ

สังคม และเปนการกระตุนใหสถานประกอบการยื่นชำระคาธรรมเนียม ภายในกำหนดเวลาตามขอบัญญัติจำนวน

เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งเปนการสรางแรงจูงใจใหกับสถานประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการยื่นชำระ

คาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงได

เล็งเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดในสวนที่จัดเก็บเอง ประเภทคาธรรมเนียม

บำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม จึงไดจัดทำโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

โรงแรมดานการชำระคาธรรมเนียมบำรุง อบจ. แมฮองสอน” ขึ้น 
  

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ สรางความประทับใจแกสถานประกอบการโรงแรม/เกสทเฮาส 

2. เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหผูประกอบการชำระคาธรรมเนียมบำรุง องคการ

บริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม ภายในกำหนดตามขอบัญญัติ                                  

  3. เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม

เพ่ิมมากขึ้น 

4. เปาหมาย 

สถานประกอบธุรกิจดานโรงแรมและเกสทเฮาส ในพ้ืนจังหวัดแมฮองสอน 

                  /5. วิธี... 
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5. วิธีดำเนนิการ 

  1. ประชุมเจาหนาที่และคณะทำงาน เพ่ือกำหนดรูปแบบใบประกาศเกียรติคุณและรูปแบบการ

สงมอบใหสถานประกอบการ  

  2. ดำเนินการศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด       

จากผูพักในโรงแรม จากขอมูลรอบปงบประมาณที่ผานมา เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการพิมพใบประกาศ

เกียรติคุณ 

  3. จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ 

  4. ดำเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหกับสถานประกอบการที่ชำระคาธรรมเนียมใหกับ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจัดขึ้นในหวงเดือน สิงหาคม ของทุกๆป 
 

 6.ระยะเวลาดำเนินการ 

        ภายในปงบประมาณ 2563 

7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

8. สถานที่ดำเนินการ 

                พ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. สถานประกอบการเกิดความภาคภูมิใจ ประทับใจ ที่ไดย่ืนชำระคาธรรมเนียมบำรุงองคการ

บริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม 

  2. สถานประกอบการไดรับการยอบรับดานการชำระคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวน

จังหวัดจากนักทองเที่ยวและผูพักเพ่ิมขึ้น 

  3. องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีรายไดประเภทคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหาร

สวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม เพ่ิมขึ้นทุกๆ ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2.5 มาตรการ... 
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2.5 มาตรการการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบการทุจริต 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาที่ดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่น             

และการใชจายงบประมาณในการดำเนินกิจการตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังน้ัน                

การดำเนินการบริหารจัดการตางๆ ตองคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ 

ไมเกิดปญหาขอครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไมโปรงใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของ

ภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกรหรือ

เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่

นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและ

เจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการ

ทุจริตภายในองคกรของผูบริหารหรือเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญ 

ที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ

ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” ที่กำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ ดี เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและ        

ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

  2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 

  3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ประชุมหนวยงาน 

  2. กำหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต           

ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบ ดังน้ี 

/- หามเรียก... 
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   - หามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาใชบริการ 

   - หามปฏิบัติหนาที่เอ้ือประโยชน หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิด 

และพวกพอง 

   - ตองปฏิบัติหนาที่ใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 

  3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

4. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลง 

5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนายงานและประชาชนทราบ 

  6. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

7. รายงานผลตอผูบริหาร เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดำเนินการปรับปรุง

ขอตกลงการปฏิบัติราชการในปตอไป 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  - ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบั ติราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  

ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององคกร 

  - ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติวา 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทให

เปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐ

โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 

เพ่ือใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใช

ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยาง

มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทำผิดทาง

วินัย ซึ่งกำหนดขั้นตอนในการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ และประกาศกำหนดมาตรฐานกลางทาง

จริยธรรมขาราชการ พนักงานและลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  

พ.ศ. 2556 เพ่ือใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนหลักการแนวทาง

ปฏิบัติและเปนเครื่องกำกับความประพฤติ  

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงาน        

ตามประมวลจริยธรรม” เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝาย

ประจำ ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ผานการเรียนรูที่หลากหลาย 

ใหสามารถเปนผูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสูการพัฒนาองคกร โดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรม  

เปนเข็มทิศนำชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐาน       

ทางจริยธรรม 

  2. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ และพนักงาน

จางในองคกรทุกระดับ ไดมีความรู ความเขาใจ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการ ที่บัญญัติไวเปน 

ขอกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนเห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความ

โปรงใสและเปนธรรม 

  3. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลอง          

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป                                                                     

4. เปาหมาย 

  ขาราชการ  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

         /5. พ้ืนที่... 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

  2. ประชุมคณะทำงานฯ 

  3. จัดกิจกรรมหรืออบรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยม

สำหรับองคกรที่ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

  4. จัดทำคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคคลเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

  5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบเพ่ือสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ  2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดฯ 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ      

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน  

  2. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  มีความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเปน

ขาราชการยุคใหมที่ยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงานใหบรรลุผล

สัมฤทธ์ิตามเปาหมาย  

  3. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน                                                                                     

 

 

 

 

 

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

มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแต

ละประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ

ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม

อำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมาย 

  กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของ

การทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให

นักการเมืองและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน 

ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สำคัญ 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวย

ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

  2. เพ่ือกำหนดผูรับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบจากหนวยที่เกี่ยวของอยางขัดเจน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากหนวยงาน

ภาครัฐและองคกรอิสระอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. กำหนดหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับ

ดูแลและองคกรอิสระ อาท ิ

   - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน  

- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป 

หรือคณะทำงาน LPA          

 

 

/- การรับ...    
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- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

- การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

  2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติราชการจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการดำเนินการของศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองเรียน - 

รองทุกข ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมองคการบริหาร 

สวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวนตำบล

แหงประเทศไทย ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน อันเน่ืองมาจากความไมรูกฎหมายและถูกเอารัด

เอาเปรียบในทางกฎหมาย หนวยงานดังกลาวทั้ง 5 หนวยงาน จึงตกลงทำบันทึกขอตกลง ความรวมมือ เพ่ือ

จัดต้ังศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรับรองรองเรียน - รองทุกข  
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือดำเนินการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิและ

หนาที่ของตนตามกฎหมายน้ันๆ 

  2. เพ่ือใหบริการชวยเหลือ แนะนำ และใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนทั่วไป                  

และเจาหนาที่ภายในองคกร 

  3. เปนศูนยกลางประสานความรวมมือกับนักวิชาการ ทนายความ หนวยงานหรือสถาบันของ

รัฐและเอกชน เพ่ือสงตอการดำเนินการใหความชวยเหลือแกประชาชน 

  4. เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน คุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน

ของประชาชน 

  5. เพ่ือเปดชองทางใหประชาชนไดรองเรียน-รองทุกข โดยใหหนวยงานหรือองคกรมีหนาที่             

ตอบขอรองเรียน-รองทุกข และดำเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนจากการรองเรียน-รองทุกข 

  6. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

  7. เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องรองเรียน-รองทุกข ใหสามารถตอบสนองความตองการ

หรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนและ            

รับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

  2. ประชุมคณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบฯ 

  3. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม  

/- กำหนด... 
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   - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงศูนยฯ 

   - กำหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือรับเรื่อง

รองเรียน-รองทุกข ดำเนินการแกไขเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทัน

ภายใน 15 วัน ใหช้ีแจงใหผูมาขอความชวยเหลือทางกฎหมายหรือผูรองเรียน - รองทุกขทราบ 

   - กำหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือรับเรื่อง

รองเรียน-รองทุกข ทำการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาใหมาขอความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือ 

ผูรองเรียน-รองทุกขทราบ   

  4. จัดทำคูมือศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองรองเรียน-รองทุกข       

5. ประกาศและเผยแพรหรือประชาสัมพันธขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการ                   

ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การรองเรียน-รองทุกข ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย         

หนวยตรวจสอบภายนอก ตลอดจนเจาหนาที่ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากขั้นตอน 

และกระบวนการดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

6. รายงานและสรุปผลการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข           

พรอมปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ใหผูบริหารรทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

  2. มีการประกาศและเผยแพรประชาสัมพันธขั้นตอน กระบวนการ และชองทางในการ

ดำเนินการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การรองเรียน-รองทุกข ใหประชาชนทราบ  

  3. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาที่ภายในหนวยงาน ที่เขามาขอรับบริการไดรับการให        

ความชวยเหลือทางกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนไปอยางมีมาตรฐาน 

  4. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาที่ภายในหนวยงาน มีความเช่ือมั่นในการเขามาขอรับ

บริการใหคำปรึกษา  คำแนะนำทางกฎหมาย                                                                      

  5. เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดการกับเรื่อง

รองเรียน-รองทุกข ดำเนินการเรื่องตามคูมือ โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่สอดคลองกับระเบียบ

และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

 

 

/6. มีการแจง...   
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  6. มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาของการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย  

การจัดการกับเรื่องรองเรียน-รองทุกข ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการทราบ รวมทั้งชองทางในการติดตามผล                 

ดวยตนเอง 

  7. มีการกำกับติดตามการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข                 

ใหบุคคลดังกลาวทราบ ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนได

อยางเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว   
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3. การเสริมสรางบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 
 

3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่อำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของ อบจ. แมฮองสอนในทุกขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

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

  มาตรการดำเนินการของศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการ                

ใหประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือที่ประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริงและมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ 

  ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนจึงไดจัดใหมี “ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”เพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวนและเปนปจจุบัน

ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และเปน

ปจจุบัน 

  2. เพ่ือใหมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

  3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน 

  4. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหมีขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง               

และเปนปจจุบัน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารฯ เพ่ือดำเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

  2. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม 

  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาที่ 

  4. จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ 

/5. จัดให... 
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  5. จัดใหมีระบบใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ หรือ

ระบบ Call Center 

  6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 

  7. จัดทำรายงานผลสถิติผูมาขอรับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผล          

เสนอผูบริหาร  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายประชาสัมพันธ สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางครบถวน  

ถูกตอง และเปนปจจุบัน 

  2. จำนวนชองทางการประชาสัมพันธมากกวา 3 ชองทาง 

  3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธมากกวา  3  สื่อ 

  4. ความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ 
โครงการประชาสัมพันธกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน   

2. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ เปนวิธีการขององคกรที่มีแบบแผนและการกระทำที่ตอเน่ืองในอันที่      
จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน เพ่ือใหองคกรและกลุมประชาชนที่เก่ียวของมีความรู  
ความเขาใจ และใหความสนับสนุนรวมมือซึ่งกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหองคกรน้ันๆ ดำเนินงานไปไดผลดี
สมความมุงหมาย โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสำคัญดวย ฉะน้ัน การประชาสัมพันธ มีความหมายใน 3 
แนวทางดวยกัน คือ 1) การเผยแพรช้ีแจงใหประชาชนทราบ 2) การชักชวนใหประชาชนมีสวนรวม  ตลอดจน
เห็นดวยกับวัตถุประสงคและวิธีดำเนินงานขององคกร 3) การประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชน 
ที่เกี่ยวของใหเขากับจุดมุงหมาย และวิธีการดำเนินงานขององคกร 
  สื่อประชาสัมพันธ เปนวิถีทางในการนำขาวสารที่ตองการประชาสัมพันธจากผูสงไป             
สูผูรับปจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธมีมากมายและหลากหลาย อันเปนผลเน่ืองมาจากการพัฒนาดาน
เทคโนโลยี ของโลก อยางไรก็ตามสามารถแบงสื่อประชาสัมพันธโดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ                  
ไดเปน 5 ประเภท คือ สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อกิจกรรม 

จากความสำคัญของการประชาสัมพันธ และแนวทางการใชประโยชนจากสื่อประชาสัมพันธ

ขางตน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชน

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ จึงมีอำนาจหนาที่โดยตรงเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะตางๆ ใหแกประชาชน ฉะน้ัน       

ในการที่จะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง และไดรับความรวมมือจากทุก

ภาคสวนกอใหเกิดการทำงานแบบบูรณาการ จึงจำเปนตองมีการประชาสัมพันธ โฆษณา และเผยแพร ขอมูล

ขาวสารขององคกร ไมวาจะเปน นโยบาย วิสัยทัศน ยุทธศาสตร กิจกรรม หรือโครงการตางๆ เพ่ือใหเกิด

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน น่ันเอง 

  เพ่ือใหการประชาสัมพันธองคกร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถ
เผยแพรช้ีแจงใหประชาชนทราบ สามารถชักชวนใหประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนเห็นดวยกับวัตถุประสงคและ
วิธีดำเนินงานขององคกร และสามารถประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชนที่เก่ียวของใหเขากับจุดมุงหมาย  
และวิธีการดำเนินงานขององคกร  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการประชาสัมพันธ
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค 
 

  1. เพ่ือประชาสัมพันธ โฆษณา และเผยแพร กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  2 . เพ่ื อจั ดท ำกิ จกรรมประชาสั ม พั นธ  โฆษณ า และ เผยแพร  ผ านสื่ อต างๆ  เช น                            

สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ  ฯลฯ 
  3. เพ่ือจัดทำวัสดุ อุปกรณ และสิ่งของเก่ียวกับการประชาสัมพันธ โฆษณา และเผยแพร เชน          

ปาย ไมอัด ปายไวนิล ปายผา วีดิทัศน สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน ฯลฯ 
 

4. เปาหมาย 
  1. เพ่ิมชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรใหประชาชนไดรับทราบ 

  2. ประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธที่จัดทำขึ้น 

/5. สถานที่... 
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5. สถานทีด่ำเนนิการ 
  ภายในจังหวัดแมฮองสอน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ภายในปงบประมาณ  2563 

7. งบประมาณ 
  จำนวน 1,200,000.- บาท 

8. วิธีการดำเนนิงาน 
   1. ดำเนินการออกแบบวัสดุ อุปกรณ  และสิ่งของเก่ียวกับการประชาสัมพันธ โฆษณา                  

และเผยแพร เชน ปายไมอัด ปายไวนิล ปายผา วีดิทัศน  สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน ฯลฯ 

   2. ดำเนินการจัดทำโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ โฆษณา และเผยแพร ผานสื่อตางๆ  

เชน สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ 

  3. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

  4. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
 

9. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

  1. จัดรายการ“อบจ.พบประชาชน”ทุกวันอังคาร ระหวางเวลา ๑0.๑๐ – ๑1.00 น. 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.แมฮองสอน และ สวท.แมสะเรียง 

  2. จัดรายการ“อบจ.เพ่ือชุมชน” ในวันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา ๑๖.๑๐ – ๑๖.๓๕ น. 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดแมฮองสอน 

  3. จัดรายการ“อบจ.สรางสังคมอุดมสุข” ในวันจันทร – วันศุกร ระหวางเวลา 19.00 – 

19.30 น. ออกอากาศทางตนวานเคเบ้ิลทีวี 

  4. จัดทำวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธองคกร “แมรองสอน” ปที่  16 

  5. ถายทอดเสียงการประชุมสภา อบจ. มส.                   

6. กิจกรรมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธองคกร 

  7. กิจกรรมประชาสัมพันธภารกิจงานขององคกร 

  8. กิจกรรมประชาสัมพันธตามหนังสือสั่งการฯ 

  9. กิจกรรมรณรงคการมีสวนรวมของประชาชน 

  10. กิจกรรมจดัทำปฏิทินประชาสัมพันธองคกร 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับการประชาสัมพันธโฆษณาและ
เผยแพร 
  2. ไดสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เชน ปายไว
นิล  สปอตวิทยุ  เปนตน 
  3. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ชัดเจน และสมบูรณ 
 

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

กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ        

ดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำ

บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว  ดังน้ัน การที่องคกรปกครอง      

สวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน            

ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังน้ัน การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช

ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมอองสอนใหความสำคัญ  

เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณที่ไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชน

ใหแกพวกพอง รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือให

ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

ทุกโครงการ  
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางรายโครงการ 

  2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

  3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดใหมี

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภาครัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน

และการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  ภายในจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

  2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจางในฐานขอมูล 

  3. ดำเนินการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดซื้อจัดจาง 

  4. รายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดซื้อจัดจาง เสนอผูบริหารเพ่ือ

ประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจาง                        

/5. เผยแพร... 
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  5. เผยแพรรายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางใหสาธารณชนรับทราบ                  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายพัสดุ กองคลัง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3  ชองทาง 

  2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนครบทุกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

มาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ           

ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ

สาธารณะ การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด             

แกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

  ดังน้ัน เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เพ่ือกำกับใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดใหมี

การเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ที่กำหนดไว รวมทั้งจัดให  มีการปด

ประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสสารทีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริม

บทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน 
  

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือกำกับติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ กาจัดซื้อจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ 

ขอบังคับที่กำหนดไว 

  2. เพ่ือกำกับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลขาวสารใหบริการตางๆ กฎเกณฑ           

ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน  
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  1. กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนด 

  2. กำกับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

2. ประชุมคณะทำงาน                                      

              

      /2.1 กำหนด... 
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2.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหเผยแพร

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนตอสาธารณชน 
 

       - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 

       - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

     - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 

       - การจัดซื้อจัดจาง/การคำนวณราคากลาง 

       - แผนพัฒนาทองถิ่น 

    - งบประมาณรายจายประจำป 

        - แผนการดำเนินงาน 

      - ขอมูลรายรับและรายจาย 

     - งบแสดงฐานะทางการเงิน 

       - รายงานกรประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 

       - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป 

     - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

     - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

   2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ เผยแพรขอมูล

ขาวสารใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชน           

ตอประชาชน 

  3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

4. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนใหผูบริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายประชาสัมพันธ  สำนักปลัดฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา

พัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ตอสาธารณชน                                                                        

 

/2. มีการ... 
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  2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่

ใหบริการอยางชัดเจน 

  3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล  
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนมีความสำคัญอยางย่ิงในการพัฒนา  

ทั้งในระดับองคกร ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือไดวาเปน

องคกร ที่ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมไดมากที่สุด เน่ืองจากเปนองคกรที่ไดรับการกระจายอำนาจจาก

รัฐบาลกลางใหประชาชนมีอำนาจในการปกครองตนเอง ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปรียบเสมือนรัฐบาล

ของทองถิ่น มีอำนาจในการบริหารพัฒนาทองถิ่นที่มีความเปนอิสระ และสามารถตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ไดมากที่สุด รูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน เปนการมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารและพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนมากที่สุด ดวยการแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการเสนอความตองการ การมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล    

  ปญหาสำคัญของจังหวัดแมฮองสอนคือประชาชนขาดความมั่นคงในที่ดินทำกินและที่อยูอาศัย 
เน่ืองจากพ้ืนที่สวนใหญเปนปาไม  คิดเปนรอยละ 87 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  ซึ่งมีระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ
มากมาย จากเหตุปจจัยทางกายภาพดังกลาวสงผลใหมีปญหาดานอ่ืนๆ ตามมา ไดแกการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและบริการของรัฐ ทั้งถนน ระบบชลประทาน ไฟฟา ประปา โรงเรียน สถานพยาบาล ตองไดรับอนุญาต
จากหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งในทางปฏิบัติ คอนขางยุงยากซับซอน ทำใหเปนอุปสรรคอันหน่ึงของหนวยงาน
ภาครัฐ ที่จะเขาไปสงเสริมพัฒนาใหประชาชนมีอาชีพและรายไดที่มั่นคง ทำใหประชาชนขาดโอกาสจนเปน
สาเหตุหน่ึงแหงความยากจน อีกทั้งจากสภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขาและอยูในเขตปาสงผลใหเกิดปญหาหมอก
ควันไฟปาที่สงผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดลอมอีกดวย ปญหาดังกลาวเปนปญหาที่สั่งสมมา 
อยางยาวนานและหนวยงานภาครัฐยังไมสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งระบบ ดังน้ันเพ่ือใหการ
แกไขปญหาตางๆ นอกจากหนวยงานภาครัฐหรือองคกรปกครองทองถิ่นที่ตองรวมมือกันแลว การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เปนอีกแนวทางหน่ึงที่สำคัญ ทั้งในเรื่องการสงเสริมใหประชาชนไดรูระเบียบ
กฎหมาย เขาใจบทบาทหนาที่ การสรางจิตสำนึก รวมถึงการผลักดันใหชุมชนมีฐานขอมูลเพ่ือนำไปใชในการ
รับรองสิทธิ และขอรับความชวยเหลือจากรัฐในอนาคต 
  การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะดำเนินไปได จำเปนตองมีขอมูลพ้ืนฐานในดาน
ตางๆ นำมาประมวลผลและวางแนวทางในการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดมีแนวทางในการ
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน 10 ดานการพัฒนา เพ่ือนำมาจัดทำโครงการพัฒนาในดานตางๆ ใหมีความสอดคลองกับ
ปญหาความตองการของประชาชน มีความเปนปจจุบัน และเปนไปตามอำนาจหนาที่ โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน 
   องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีบทบาทและภารกิจในการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทั้งการใหความรู หรือการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวมใหประชาชนไดตระหนักถึงความสำคัญ
ของปญหา การแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การติดตามการดำเนินงานของหนวยงาน ฯลฯ จึงไดจัดทำ
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ในรูปแบบ “มหกรรมสรางการมีสวนรวม
ของประชาชน เพ่ือการพัฒนาแมฮองสอนใหกาวหนา...ตอเน่ือง” ทั้งน้ี เพ่ือสรางและสงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตอไป 
 

/2. วัตถุประสงค... 
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2. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือรวบรวมขอมูลในมิติตางๆ ของชุมชน ในการจัดทำฐานขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด 
  2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตามอำนาจหนาที่     
  3. เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหประชาชนทราบ  
  ๔. เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการดานตางๆ ของประชาชนในพ้ืนที่ ในการใหขอมูลที่จะ
นำมาพัฒนา สามารถนำขอมูลมาวิเคราะหจัดทำโครงการพัฒนาเพ่ือการบริการสาธารณะได 
 

3. เปาหมาย 
  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมรับรูรับทราบถึงการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน และเพ่ือรวบรวมขอมูลชุมชนในการจัดทำฐานขอมูลพ้ืนฐานการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๗ อำเภอ  
 
4. กลุมเปาหมาย 
  ผูนำชุมชนและผูแทนหนวยงาน ในพ้ืนที่  7 อำเภอ โดยมีกลุมเปาหมาย จำนวนรวม 2,250 
คน ประกอบดวย 
  1. กำนัน/ผูใหญบาน/ผูแทนกลุมอาชีพ/อสม. /คณะกรรมการหมูบาน และตัวแทนกลุมอ่ืนๆ     
  2. ผูบริหาร, เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
  3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน     
  4. ผูแทนสวนราชการ,องคกรตางๆ ในจังหวัด 
  5. เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ      
 

5. ระยะเวลา 
  ระหวางเดือนพฤษภาคม –  มิถุนายน 2563 
 
6. งบประมาณโครงการ 
  1,000,000.- บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 
 

7. วิธีดำเนินการ 
1. เสนอขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ และประสานผูมีสวนรวมใหเขารวมโครงการ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการในพ้ืนที่ 7 อำเภอ  
4. รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากประชาชน นำมาวิเคราะหปญหา จัดทำโครงการพัฒนา 

  5. สรุปผลและรายงานการดำเนินโครงการ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการดำเนินกาของศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองเรียน - 

รองทุกข ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมองคการบริหาร 

สวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวนตำบล

แหงประเทศไทย ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน อันเน่ืองมาจากความไมรูกฎหมายและถูกเอารัด

เอาเปรียบในทางกฎหมาย หนวยงานดังกลาวทั้ง 5 หนวยงาน จึงตกลงทำบันทึกขอตกลง ความรวมมือ เพ่ือ

จัดต้ังศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรับรองรองเรียน - รองทุกข  
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือดำเนินการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิและ

หนาที่ของตนตามกฎหมายน้ันๆ 

  2. เพ่ือใหบริการชวยเหลือ แนะนำ และใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนทั่วไป                  

และเจาหนาที่ภายในองคกร 

  3. เปนศูนยกลางประสานความรวมมือกับนักวิชาการ ทนายความ หนวยงานหรือสถาบันของ

รัฐและเอกชน เพ่ือสงตอการดำเนินการใหความชวยเหลือแกประชาชน 

  4. เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน คุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน

ของประชาชน 

  5. เพ่ือเปดชองทางใหประชาชนไดรองเรียน-รองทุกข โดยใหหนวยงานหรือองคกรมีหนาที่             

ตอบขอรองเรียน-รองทุกข และดำเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนจากการรองเรียน-รองทุกข 

  6. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

  7. เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องรองเรียน-รองทุกข ใหสามารถตอบสนองความตองการ

หรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนและ            

รับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

  2. ประชุมคณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบฯ 

 

/3. คณะทำงานฯ... 
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  3. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม  

   - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงศูนยฯ 

   - กำหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือรับเรื่อง

รองเรียน - รองทุกข ดำเนินการแกไขเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดำเนินการได

ทันภายใน 15 วัน ใหช้ีแจงใหผูมาขอความชวยเหลือทางกฎหมายหรือผูรองเรียน - รองทุกขทราบ 

   - กำหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือรับเรื่อง

รองเรียน-รองทุกข ทำการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาใหมาขอความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือ 

ผูรองเรียน-รองทุกขทราบ   

  4. จัดทำคูมือศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองรองเรียน-รองทุกข       

5. ประกาศและเผยแพรหรือประชาสัมพันธขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการ                   

ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การรองเรียน-รองทุกข ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย         

หนวยตรวจสอบภายนอก ตลอดจนเจาหนาที่ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากขั้นตอนและ

กระบวนการดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

6. รายงานและสรุปผลการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย หรือรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข           

พรอมปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ใหผูบริหารรทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

  2. มีการประกาศและเผยแพรประชาสัมพันธขั้นตอน กระบวนการ และชองทางในการ

ดำเนินการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การรองเรียน-รองทุกข ใหประชาชนทราบ  

  3. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาที่ภายในหนวยงาน ที่เขามาขอรับบริการไดรับการให        

ความชวยเหลือทางกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนไปอยางมีมาตรฐาน 

  4. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาที่ภายในหนวยงาน มีความเช่ือมั่นในการเขามาขอรับ

บริการใหคำปรึกษา  คำแนะนำทางกฎหมาย                                                                      

  5. เจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดการกับเรื่อง

รองเรียน-รองทุกข ดำเนินการเรื่องตามคูมือ โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการที่สอดคลองกับระเบียบ

และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

 

/6. มีการ...   
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  6. มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาของการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย  

การจัดการกับเรื่องรองเรียน-รองทุกข ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการทราบ รวมทั้งชองทางในการติดตามผล                 

ดวยตนเอง 

  7. มีการกำกับติดตามการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข                 

ใหบุคคลดังกลาวทราบ ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนได

อยางเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.3 การสงเสริม...   
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน  

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2558 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น      

ทุกแหงตองดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือทำหนาที่ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือนำผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข  

สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ตอไป 

  ดังน้ัน เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                

มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดดำเนินการใหมี “มาตรการแตงต้ัง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”   
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและ

รวมกันแกไข ปรับปรุง พัฒนา โครงการตามแผน 

  2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหเกิดความ

โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนมีสวนรวมในการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการมีหนาที่ ดังน้ี 

   - กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   - ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน 

นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

/2. แตงต้ัง... 
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  2. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน 

  3. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน 

  4. จัดทำแผนการดำเนินงาน 

  5. การติดตามและประเมินผล 

  6. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และรายงานใหผูบริหารพิจารณาเพ่ือปรับปรุง 

แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ตอไป  
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองแผนฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีการแตงต้ังภาคประชาคมรวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

  2. ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไข

โครงการในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสงเสริมการรวมกลุมและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสมาคม ชมรมผูสูงอายุ 

ในจังหวัดแมฮองสอน  
 

2. หลักการและเหตุผล  

  ผูสูงอายุ ซึ่งเปนบุคคลที่เพียบพรอมไปดวยความรู และประสบการณ เปนผูที่พรอมทั้งคุณวุฒิ 

และวัยวุฒิ เปนทรัพยากรที่มีคุณคา แมผูสูงอายุจะเขาสูวันที่รางกายออนแอเสื่อมถอยแลว แตทานก็ยังพรอม 

และสามารถชวยเหลือครอบครัว และสังคมได เชนชวยดูแลบุตรหลาน ขณะที่พอแมออกไปทำงานชวยให

คำแนะนำปรึกษาทางดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานอาชีพการงาน ดานการดำเนินชีวิต ดานสังคม และอ่ืน ๆ 

ผูสูงอายุบางทาน มีทักษะในวิชาชีพบางดาน เชน ชางไม ชางแกะสลัก ทำอาหารไทย ขนมไทยเย็บปกถักรอย 

ดอกไม ดนตรี ฯลฯ ทานก็จะไดถายทอดใหแกบุตรหลาน และผูที่สนใจเพ่ือดำรงวิชาชีพน้ันสืบไป ผูสูงอายุหลาน

ทานที่เกษียณแลว และมีความรู ความสามารถสูง มีประสบการณ หลายคน เคยเปนครู อาจารย แพทย พยาบาล 

เปนผูนำทางกฎหมาย บัญชี การบริหาร หรือ การจัดการ ครั้นเกษียณอายุแลว ยังตองทำประโยชนใหแกสังคม

และประเทศชาติตอไป ขอมูลจากสำนักทะเบียนกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปจจุบันประเทศ

ไทยมีผูสูงอายุ จำนวน 10,666,803 คน จากประชากรทั้งหมด จำนวน 66,413,979 คน  คิดเปนรอยละ 16.06 

จังหวัดแมฮองสอนมีผูสูงอายุ จำนวน 31,854 คน จากประชากรทั้งหมดจำนวน   282,566 คน  คิดเปนรอยละ 

11.28 และมีแนวโนมวาจะมีอัตราเพ่ิมของผูสูงอายุมากขึ้นทุกป คาดวาในป 2568 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุอยางเต็มตัว และจะมีผูสูงอายุราว 14 ลานคน คิดเปนรอยละ 25 ของประชากรไทยทั้งประเทศ        

  จากการประชาคมแผนฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 

ที่ผานมา ทำใหทราบวาผูสูงอายุมีความต่ืนตัวในการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาดานตาง ๆ รวมถึงองคความรูในดานการสงเสริม

การรวมกลุมและสรางความเขมแข็งใหแกสมาคมชมรมผูสูงอายุจังหวัดแมฮองสอน ที่มีความตองการในการพัฒนา

ดานน้ีเพ่ิมมากขึ้น โดยสมาคมชมรมผูสูงอายุจังหวัดแมฮองสอน ไดนำเสนอโครงการสงเสริมการรวมกลุมและ

สรางความเขมแข็งใหแกสมาคมชมรมผูสูงอายุในจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือขอรับการสนับสนุนการดำเนินการ  

จากองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใหชมรมผูสูงอายุเกิดความเขมแข็ง ใหผูสูงอายุสามารถดำรงชีวิต

ดวยตนเองไดอยางมีคุณคา และเปนพลังที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน และประเทศไทย  

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ตระหนักถึงสถานการณของสังคมผูสูงอายุอยางเต็ม

รูปแบบและการเพ่ิมศักยภาพ ขีดความสามารถของผูสูงอายุในจังหวัดแมฮองสอน ใหสามารถพ่ึงตนเองไดมี

ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสงเสริมใหชมรมผูสูงอายุ

ในจังหวัดแมฮองสอน สามารถดำเนินกิจกรรม กิจการของชมรมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสอดคลองกับอำนาจ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.

2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (27) เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติตามประเด็น

ขอ 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ขอ 2 สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม การ

สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามประเด็นขอ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน 

 

/มนุษย... 
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มนุษย ประเด็นที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด

แมฮองสอน 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การแกไขปญหาความยากจน พัฒนาคน สังคมการ

บริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการรวมกลุมและ

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสมาคมชมรมผูสูงอายุในจังหวัดแมฮองสอน ขึ้น          

2.วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุในจังหวัดแมฮองสอน 

2. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสมาคมชมรมผูสูงอายุในจังหวัดแมฮองสอน 

3. เพ่ือสงเสริมการใชศักยภาพผูสูงอายุในการมีสวนรวมทางสังคม 
 

3. เปาหมายในการดำเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  กลุมหรือชมรมผูสูงอายุจากอำเภอตาง ๆ ในพ้ืนที่ จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 300 
คน    

เชิงคุณภาพ ผูสูงอายุมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรม กิจการของชมรมได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
  เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
 
5. สถานที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่จังหวัดแมฮองสอน 
 

6. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน 300,000.- บาท  

7. วิธีการดำเนินการ 
1. ดำเนินงานโครงการในเดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563  
2. ประสานหนวยงานที่จะบูรณาการรวมกัน 
3. ประสานกลุมเปาหมาย 
4. จัดอบรมใหความรูแก ตัวแทนชมรม/สมาคมชมรมผูสูงอายุในจังหวัดแมฮองสอน 
5. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งใหแกสมาคมชมรมผูสูงอายุในจังหวัด

แมฮองสอน 
6. สรุปและรายงานใหผูบริหารทราบ 
 

8. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ขออนุมัติและขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 
2. ดำเนินการดานพัสดุดานการเงิน การคลัง 
3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธโครงการ 
 

/4. เบิกจาย… 
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4. เบิกจายเงินตามโครงการ 
5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

   
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูสูงอายุมีการรวมกลุมและจัดต้ังชมรมผูสูงอายุทั้งในระดับตำบล/อำเภอ เพ่ิมขึ้น 
2. ชนรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง 
3. ผูสูงอายุมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4. การเสริมสราง... 
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4. การเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิราชการของอบจ.แมฮองสอน 

 

 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่ สตง. กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับ

กิจกรรมการเพ่ิมมูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกทั้งยังชวยปองกันหรือ

ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือ

เปนสวนประกอบสำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตอง

ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายใน มาใชโดยรวมเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยัง

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังน้ัน การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมี

มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ เก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงานปองกัน            

การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

  2. เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการ

ใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุด          

ตอองคกร 

  3. เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงานและปองกันกาทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส

ของความสำเร็จของงาน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีการดำเนินการ 

  1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ       

และใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 

/2. สอบทาน... 
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  2. สอบทานความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ

การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

  3. สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 

รวมทั้งการบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน และ

การใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด 

  4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราช           

การกำหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

  5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองการทุจริต รวมทั้ง

เพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระ 

ในการปฏิบัติหนาที่ 

2. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3. มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุง

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

5. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ                         

 

 

 

 

 

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

มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงาน 

ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ

เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ                   

ตาม วัตถุประสงค  ในอดีตที่ ผ านมาการบริห ารงานของหน วยงานภาครัฐ ไดมี การควบคุมภายใน                    

ตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง

การ และหนังสือตอบขอหารือต างๆ โดยส วนใหญ จะเนน ไปที่ การควบคุมด านการเงินและบัญ ชี                    

และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการควบคุม     

ดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนถึงผลการดำเนินงาน           

ในภาพรวมของการดำเนินงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน      

ทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ันๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิท ธิผลหรือ ไม เพี ยงใด การที่ ระบบการควบคุมภายในของรัฐ ยั งไมครอบคลุมทุ กระบบงาน                     

อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุ         

สวนหน่ึงอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมาย            

การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง 

ไมมีประสิท ธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน                   

ของหนวยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

  เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ           

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดมาตรการติดตามประเมินผลการควบคุม            

ภายในขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากร          

เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยง             

หรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 

  2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองและครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจ          

แกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 

  3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานอีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในหนวยงาน 

/ใหอยูใน... 
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ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  

  2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการ

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุป

ขอมูล 

  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

  5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

  6. เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต                 

ของหนวยงานและสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

 ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 

2. สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกัน         

การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 

3. ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน        

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

 4. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 

 

 

/4.2 การสนับสนุน... 
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4.2 การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทาง 

ที่สามารถดำเนินการได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทุกมิติตามนโยบายของนายกองคการบริหาร        

สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีความเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีบทบาทหนาที่โดยสำคัญประการหน่ึงคือ จัดทำการบริการ

สาธารณะใหประชาชนในทองถิ่นอยางทั่วถึงใหตรงกับความตองการของประชาชน และใหเหมาะสมกับสภาพ

ของแตละทองถิ่น โดยใหประชาชนในทองถิ่นเปนผูมีสวนในการตัดสินใจรวมและตรวจสอบ ดังน้ัน เพ่ือใหการมี

สวนรวมของประชาชนในทองถิ่นครอบคลุมไปในทุกมิติ จึงไดกำหนดใหมีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ

ครอบคลุมทุกมิติตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งใหประชาชนมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นหรือประเมินการปฏิบัติงานของตำแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนที่

สำคัญๆ อันไดแก ตำแหนงปลัดฯ รองปลัดฯ ผูอำนวยการกอง โดยจะนำความคิดเห็นหรือการประเมินดังกลาว

มาพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว และองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น ตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นตอการ

ปฏิบัติงาน ของตำแหนงที่สำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  2. เพ่ือนำความคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว         

และองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  3. เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ การบริหารงานของขาราชการ

ตำแหนงที่สำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน   
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  ในจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการประเมินการปฏิบัติงานของปลัดฯ  รองปลัดฯ            

ผูอำนวยการกอง 

  2. คณะกรรมการฯทำการกำหนดรูปแบบในการการประเมิน 

3. ดำเนินการประเมิน(ประชาชนในทองถิ่นแสดงความคิดเห็นและทำการประเมิน) 

  4. เผยแพรและประชาสัมพันธความคิดเห็นและผลการประเมินใหประชาชนทราบ 

/5. นำความ... 
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  5. นำความคิดเห็นและผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงใหงานหรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

มากขึ้น                                                                           
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายบุคคล สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. ทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนในทองถิ่นตอการปฏิบัติงาน

ของตำแหนงที่สำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  2. ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ การบริหารงานของขาราชการ

ตำแหนงที่สำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  มาตรการดำเนินการของศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการให

ประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือที่ประชาชน 

จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริงและมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ 

  ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนจึงไดจัดใหมี “ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”เพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวนและเปนปจจุบัน

ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และเปน

ปจจุบัน 

  2. เพ่ือใหมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

  3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน 

  4. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหมีขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง               

และเปนปจจุบัน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารฯ  เพ่ือดำเนินการใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

  2. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม 

  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาที ่

  4. จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ 

/5. จัดใหมี... 
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  5. จัดใหมีระบบใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ 

Call Center  

  6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 

  7. จัดทำรายงานผลสถิติผูมาขอรับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผล

เสนอผูบริหาร  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายประชาสัมพันธ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางครบถวน  

ถูกตองและเปนปจจุบัน 

  2. จำนวนชองทางการประชาสัมพันธมากกวา 3 ชองทาง 

  3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธมากกวา  3  สื่อ 

  4. ความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ - จายเงินขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหน่ึงของการบริหารการเงินการคลัง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่

เก่ียวของใหถูกตองครบถวยจึงสามารถดำเนินการจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย   

เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สำหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม  

คาบริการจะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ  

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหาร

งบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดจัดใหมี “กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหาร

งบประมาณ การรับ - จายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน” เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

การบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน และเกิดการใชงบประมาณที่โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ              

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  2. เพ่ือเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง รายรับ-รายจายขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  สงเสริมใหประชาชนในจังหวัดแมฮองสอนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหาร

งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 

  1. รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 

   - ประกาศการจัดซื้อจัดจาง 

   - ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจาง 

   - ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ       

  2. แตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 

   /3. แตงต้ัง... 
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  3. แตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ โดยกำหนดใหมีภาค

ประชาชนเขารวมสังเกตการณ 

  4. เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 

  5. สรุปผลการรับ - จายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหประชาชนทราบ                

ผานชองทางตางๆ อาทิเชน เว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน วิทยุชุมชน เปนตน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีการเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การรับ - จายเงินขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนตอสาธารณชน และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 

  2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดำเนินโครงการ (การรับ - จายเงิน) 
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1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนกับการประชุมสภาทองถิ่น 
 

2. หลักการละเหตุผล 

“การมีสวนรวมของประชาชน”ถือเปนหลักการสากลที่ไดรับการยอมรับวามีความสำคัญและ

จำเปนในสังคมประชาธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกติกาสูงสุดของประเทศสะทอนเจตนารมณในการ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใตแนวคิดการ

บริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม (Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล(Good Governance) 

ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนดาน

การมีสวนรวมและกำหนดหนาที่ของภาครัฐในการเปดใหประชาชนมามีสวนรวม อาทิ เชน พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นอกจากน้ัน แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบราชการยังกำหนดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไวเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหัวใจหรือเปนองคประกอบที่ขาดมิไดการปกครอง

ทองถิ่น คือ การเปดโอกาสใหประชาชนปกครองตนเอง หรือ กำหนดวิถีชีวิตและอนาคตของชุมชนโดยคน 

ในชุมชน ดังน้ันการมีสวนรวม ของประชาชนจึงเปนความจำเปน ดังเห็นวามีการกำหนดใหผูบริหารทองถิ่น และ

สมาชิกสภาทองถิ่นตองเปนตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมี สวนรวมของประชาชนผานกระบวนการ

เลือกต้ัง นอกจากน้ันยังกำหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการ 

ทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเปาหมายใหการทำงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชนไดตรงจุด แกปญหาไดรวดเร็ว สรางความโปรงใส รวมทั้งเปนวิธีการที่ชวย

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ความเปนเจาของชุมชน และเสริมสราง ประชาธิปไตยทองถิ่น ดังน้ัน        

การปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมุ งเสริมสราง การมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือบรรลุ วัตถุประสงค                

การเกิดขึ้นขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น คือ เปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยน่ันเอง 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน เพราะการมีสวนรวมเปนหัวใจสำคัญในการบริหารงานทองถิ่น และใหความสำคัญกับการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือให

ประชาชนไดรับทราบขั้นตอนการประชุมสภาฯรับทราบผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน ซึ่งการประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน และขอมูลขาวสารอ่ืนๆ จะทำใหประชาชนมีทัศนคติที่ดี 

ตอองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เกิดความโปรงใส และเช่ือมั่นในองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน นักศึกษาประชาชนไดรับรูถึงการขั้นตอน การดำเนินการประชุมสภา

ทองถิ่น   

                                                                          /2. เพ่ือใหประชาชน... 
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  2. เพ่ือใหประชาชนไทราบถึงขอมูลขาวสาร การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                                 

  3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  4. เพ่ือใหประชาชนมีทัศนคติที่ดี เกิดความเช่ือมั่น และศรัทธาในองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
 

4. กลุมเปาหมาย 

เด็ก เยาวชน ประชาชน นักศึกษา  
 

5. ขั้นตอนการดำเนินการ 

  1. ประชาสัมพันธการเรียก การนัดประชุมสภา ใหประชาชนทราบพรอมแจงระเบียบการเพ่ือ          

เขารับฟงการประชุมสภาฯ 

  2. ประชาชนที่ประสงคจะเขาฟงประชุมสภา ใหย่ืนแบบแสดงความประสงคที่จะเขาฟงการ

ประชุมสภา ตอประธานสภาลวงหนากอนการประชุมสภา  ไมนอยกวา 3 วัน ตามแบบฟอรมที่กำหนด 

  3. กอนเขารับฟงการประชุมสภาใหลงช่ือในสมุดลงทะเบียนและรับปายติดหนาอกจาก

เจาหนาที่ทุกครั้ง 

  4. ใหประชาชนที่จะเขาฟงการประชุมสภา ตองแตงกายสุภาพ ประพฤติตนใหเรียบรอย            

และอยู ณ ที่ซึ่งจัดไว 
 

6. ระยะเวลา/สถานที่ดำเนนิการ 

ตามกำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 2561 ณ ศาลาประชาคม
จังหวัดแมฮองสอน 
 

7. งบประมาณในการดำเนนิการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการสภาฯ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. เด็ก เยาวชน นักศึกษาประชาชนไดรับรูถึงการขั้นตอน  การดำเนินการประชุมสภาทองถิ่น 

  2. ประชาชนไทราบถึงขอมูลขาวสาร  การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  3. ประชาชนมีทัศนคติที่ ดี เกิดความเช่ือมั่น และศรัทธาในองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
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1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการบริหารจัดการศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS)  
 

2. หลักการและเหตุผล 
   

  ในโลกยุคดิจิตอล หน่ึงในเทคโนโลยีที่สามารถเพ่ิมศักยภาพการทำงานใหกับทุกองคกร             
ไดอยางมาก โดยเฉพาะกับองคกรภาครัฐ ก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information                     
System : GIS) เปนเครื่องมือ ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สนับสนุนการตัดสินใจและ
วิเคราะหปญหาในเชิงพ้ืนที่ สามารถนำเขา ปรับปรุง แกไข วิเคราะห และแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ในการบริหารงาน  GIS สามารถนำมาใชเปนระบบหลักในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตางๆ โดยเฉพาะการบันทึกขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน ถนนถายโอน หรือโครงการตางๆ ที่องคการบริหาร 
สวนจังหวัดแมฮองสอนไดดำเนินการ สามารถแสดงผลทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิงบรรยายไดในเวลาเดียวกัน ทำใหงาย
ตอการตรวจสอบและติดตาม GISยังมีประโยชนในการคิดวิเคราะห โดยเฉพาะในงานวิเคราะหหาพ้ืนที่ศักยภาพ 
ที่ตองใชขอมูลที่ซับซอน จากหลายแหลงมาวิเคราะหรวมกัน เชนการวิเคราะหพ้ืนที่เกษตรกรรมที่นำขอมูล
ลักษณะภูมิประเทศ ดิน น้ำ สภาพอากาศ ประชากร และระบบสาธารณูปโภค มาทำการวิเคราะหวาแตละพ้ืนที่
ไดรับการสงเสริมใหพัฒนาทางดานใด หรือการนำGIS ไปประยุกตใชหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดต้ังโครงการทั้ง
ระดับเล็กไปจนถึงระดับนาๆชาติ การแกไขปญหาที่ ดินทำกิน จัดเก็บขอมูลรายแปลงของเกษตรกร 
ในรูปแบบGIS ทำใหงายตอการตรวจสอบและติดตามเชิงพ้ืนที่ GISสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตใช GIS เพ่ือชวยในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดแมฮองสอน โดยอาศัยขอมูลแผนที่มาตราสวนขนาดใหญ เชน 1:1,000 ซึ่งสามารถมองเห็นขอบเขต
ของอาคาร เพ่ือใชในการนำเขาขอมูลการชำระภาษีอากร ซึ่งสามารถทำการติดตาม ตรวจสอบผลการจัดเก็บภาษี              
ไดโดยสะดวก เปนตน 
   

  ดังน้ัน เพ่ือนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ                    
ใชประโยชนที่ดินจังหวัดแมฮองสอน และขอมูลสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นมาประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดจัดต้ังศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS) ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนขึ้น เพ่ือทำหนาที่เปนหนวยงาน
กลางรับผิดชอบในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดแมฮองสอน ขอมูลสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ใชเปนเครื่องมือ
ชวยสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นตอไปในอนาคต    
   

  เปาหมายการดำเนินงานของศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย  GIS) ตอไปในอนาคต                
คือ การใชระบบ GIS มาใชในการทำงานของหนวยงานภายใน โดยใหทุกหนวยงานภายในองคการบริหาร                  
สวนจังหวัดดำเนินการจัดเก็บขอมูลการทำงานในรูปแบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร และเผยแพรขอมูล 
ในรูปแบบ Web Map Application หรือแผนที่ออนไลน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานไดผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต นอกจากน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดมีแผนงานในการนำขอมูลจากระบบ GIS  
มาใชในการแกไขปญหาที่ดินทำกินของประชาชน และทำการขยายฐานขอมูลระบบ การจัดเก็บขอมูลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหครอบคลุมทั้งจังหวัด  รวมถึงประยุกตใชกับงานดานตางๆ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ดังน้ัน จึงไดจัดทำโครงการบริหารจัดการศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS) ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บขอมูลดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน  

2. เพ่ือนำขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ไปใชในการแกไขปญหาที่ดินทำกินใหกับประชาชน 
3. เพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัดแมฮองสอน แกประชาชน หนวยงาน

ตางๆ 
4. เพ่ือติดตามสถานการณสาธารณะภัยตางๆ อาทิ น้ำทวม ดินโคลนถลม พ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิด

ไฟปา ฯลฯ แลวแจงเตือนใหประชาชนไดรับทราบ 
 

4. เปาหมาย 
1.  การบริหารจัดการศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS)  ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม ใหสามารถรองรับฐานขอมูลทั้งจากภายใน และภายนอก  
2. ประชาชนไดรับการแกไขปญหาที่ดินทำกิน  

  3. ประชาชน หนวยงานตางๆ มีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชประโยชนในดานตางๆ 
 

5. กลุมเปาหมาย 
  1. สวนราชการในจังหวัดแมฮองสอน 

2. ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ    
       จำนวน  350,000 บาท 
 

9. วิธีการดำเนินงาน 
  1. จัดทำฐานขอมูลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในรูปแบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (ฐานขอมูลGIS) 
  2. จัดทำฐานขอมูลหนวยงานอ่ืนๆ ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ฐานขอมูลGIS) 
  3. ใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ของจังหวัดแมฮองสอน โดยใหบริการ ณ ศูนย
สารสนเทศภูมิศาสตร และใหบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
  4. จัดประชุมรวมกับเครือขายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการแกไข
ปญหาที่ดินทำกินของประชาชน                                                         
  5. ออกติดตามเพ่ือขยายฐานขอมูลระบบการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ตำบลตางๆ  
  6. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะทำงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลแบบออนไลน 

8. จัดทำสื่อเพ่ือประชาสัมพันธศูนยฯ 
9. การประยุกตใช GIS กับงานดานตางๆ 
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10. ประสานงานกับ GISTDSA 
11. สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดแมฮองสอน 

  12. สนับสนุนการทำงานอ่ืนๆ 
 

10. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  1. จัดทำฐานขอมูลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในรูปแบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (ฐานขอมูลGIS) 
  2. จัดทำฐานขอมูลหนวยงานอ่ืนๆ ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ฐานขอมูลGIS) 
  3. ใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ของจังหวัดแมฮองสอน โดยใหบริการ  ณ ศูนย
สารสนเทศภูมิศาสตร และใหบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
  4. จัดประชุมรวมกับเครือขายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการแกไข
ปญหาที่ดินทำกินของประชาชน 
  5. ออกติดตามเพ่ือขยายฐานขอมูลระบบการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ตำบลตางๆ 
  6. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะทำงาน 
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลแบบออนไลน 
  8. จัดทำสื่อเพ่ือประชาสัมพันธศูนยฯ 
  9. การประยุกตใชGIS กับงานดานตางๆ 
  10. ประสานงาน กับ GISTDSA 
  11. สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดแมฮองสอน 
  12. การติดตามและประเมินผล 
 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ   
  กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีศูนยขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดแมฮองสอน ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

2. ประชาชนไดรับการแกไขปญหาที่ดินทำกินอยางย่ังยืน 

3. มีฐานขอมูลฐานสารสนเทศทางภูมิศาสตร ครอบคลุมทุกดาน  
4. ประชาชน หนวยงานตางๆ สามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบความโปรงใส  ปองปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีผลบังคับใชในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป       

และบังคับใชกับหนวยงานของรัฐ เชน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เปนตน ซึ่งหลักการการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงาน

ของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส            

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนที่เปนกลางและไมมีสวนได

เสียกับการจัดซื้อจัดจาง 

  เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจาง 

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ 

ความโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือปองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการ 

การมีสวนรวมของภาคประชาชน ดังน้ี 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือยกระดับความโปรงใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 

  2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  3. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบั ติงานของเจาหนาที่ ที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง และ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  
  4. เพ่ือปอมปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  การมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดแมฮองสอน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีดำเนินการ 

  1. มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยการนำรางประกาศฯ และรางเอกสาร

ซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement. go.th)   
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และเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน (www.mhs-pao.com) 

  2. จัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตอบขอหารือเมื่อประชาชน ผูเสนอราคา ผูสังเกตการณ เกิดขอ

สงสัยในการดำเนินการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

  3. ดำเนินการตรวจสอบความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอหรือคูสัญญา  

  4. เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุทุกวิธี ทุกขั้นตอน ประกาศเผยแพร 

ราคากลาง ประกาศผูชนะ และรวบรวมขอมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ กฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับ 

  5. การจัดระบบและชองทางการรับฟงความคิดเห็น ขอรองเรียนหรือการแจงเบาะแส 

การทุจริต 

  6. มีการแตงต้ังตัวแทนชุมชนหรือประชาคม เขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  

ทุกโครงการที่ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีการนำมาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบความโปรงใส  ปองปราม           

การทุ จริตและประพฤ ติมิ ชอบ ในการจัดซื้ อจั ดจ างขององค การบริห ารส วนจั งห วัดแม ฮ อ งสอน                       

มาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 

  2. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมอองสอน ไดทุกขั้นตอน 

  3. การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล              

และตรวจสอบได เกิดการประหยัดงบประมาณ ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ    
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร องคการบริหาร 
สวนจังหวัดแมฮองสอน ประจำป พ.ศ. 2563 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

  จากจุดมุงหมายการนำประเทศไทยไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยนวัตกรรม คือ ยุคอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต หรือที่ เรียกวา Thailand 4.0 ปจจัยสำคัญอันดับแรก 
ตอการขับ เคลื่ อน  Thailand 4.0 คื อ  การพัฒ นาคนให มี ศั กยภาพและความพรอมในระดับสู งขึ้ น   
การพัฒนาบุคลากรในองคกรไมวาจะเปนฝายใด ระดับใด ถือเปนหัวใจสำคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงในองคกร เพ่ือให
สามารถปรับตัวปรับวิธีการทำงาน รวมทั้งการคิดวิเคราะหใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองของ
สภาพแวดลอมทางการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีทั้งภายใน และภายนอกประเทศทั้งทางตรง
และทางออม    
  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีโครงสรางการบริหารงานแบงออกเปน 2 ฝาย 
ประกอบดวยฝายบริหาร มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูควบคุม รับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องคการบริหาร สวนจังหวัด และฝายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทำหนาที่เปนตัวแทน
ประชาชนในการถวงดุลอำนาจการบริหารงานของฝายบริหาร ดวยเหตุน้ีจึงมีความจำเปนตองพัฒนาบุคลากร 
ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ ซึ่งถือวาเปนหัวใจหลักขององคกร ที่สงผลตอความสำเร็จขององคกรในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ใหมีความอยูดีกินดีอยางย่ังยืน โดยมุงหวังใหฝายบริหาร และฝาย
นิติบัญญัติ มีการพัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาท หนาที่ที่พึงปรารถนา เพ่ือนำมาพัฒนาตนเอง 
อยางสม่ำเสมอ กลาคิด กลาเปลี่ยนแปลง พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในบริบทของสังคมที่กำลัง
เผชิญอยูในปจจุบัน โดยการฝกอบรมและศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการอ่ืนๆ  
ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการดานตางๆ เพ่ือนำความรูเชิงเปรียบเทียบมาปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการ
ทำงานในการพัฒนาองคกร โดยไมยึดติดกับกรอบการทำงานแบบเดิม และไดสอดคลองกับแผนพัฒนาสี่ป  
(พ.ศ.2562 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการ
ทองถิ่นที่ดี  6.1 การสรางจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
การปรับวิธีคิด วิธีการทำงาน สรางจิตสำนึกของบุคลากรองคกร จึงไดจัดทำโครงการน้ีขึ้น 
  

3. วัตถุประสงค 
1 . เพ่ื อส ง เส ริมและพัฒ นาศั กยภาพ ฝ าย นิ ติ บัญ ญั ติ และฝ ายบริห ารให มี ค วามรู                  

ความเขาใจในบทบาทภารกิจ อำนาจหนาที่ของตนตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวของ  

  2 . เพ่ือให เกิดมุมมอง แนวทางในการพัฒนาทองถิ่นรวมกันของฝายนิ ติบัญญั ติและ              
ฝายบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

3. เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการดานตางๆ  ขององคกรปกครองสวน   
ทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการทองถิ่นอยางย่ังยืน เพ่ือนำมาประยุกตใชกับ
หนวยงานของตนเองไดในอนาคต 

4.  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดานการบริหารจัดการ 
กับวิทยากรผูอบรม                                                                                           
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4. เปาหมาย  

  เชงิปริมาณ   
   - จำนวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80  

            เชิงคุณภาพ 
- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80  

   - ผู เขารวมโครงการไดรับความรูจากการฝกอบรมและศึกษาดูงานไมนอยกวา 
รอยละ 80  

5. กลุมเปาหมาย   
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน / ผูบรหิารองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน / หัวหนาสวนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   

6.  สถานที่ดำเนินการ    
  - การฝกอบรมและศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาดานตาง ๆ      
  - การฝกอบรมเชิงวิชาการในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน 1,400,000 บาท   

  
9. วิธีการดำเนินการ 

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2. การฝกอบรมและศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่ประสบผลสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ เพ่ือนำมาประยุกตใชกับหนวยงาน 
3. ฝกอบรม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในบทบาทภารกิจอำนาจหนาที่ของตนเอง 
4. ประสานงานดานที่พัก อาหาร และการเดินทาง 

10. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการ 

2. ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 

3. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

4. ประเมินผลความพึงพอใจ 

5. เบิกจายเงินตามโครงการ 
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

/12. ผลที่คาด... 
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12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทภารกิจ 
อำนาจหนาที่ของตนเอง 
  2. ผูเขารวมโครงการมีแนวคิดในการพัฒนาทองถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ผูเขารับการอบรมและศึกษาดูงานสามารถนำความรู ความเขาใจ จากการศึกษาดูงานศึกษา
เชิงเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการดานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอ่ืน ๆ                
ที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการ เพ่ือนำมาประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองไดในอนาคต และเกิด
ประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุด 

   4. ผูเขารับการอบรมและศึกษาดูงานไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณ
ระหวางกัน และระหวางวิทยากรผูใหการอบรม 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ   

และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะ

ปฏิบัติหนาที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา           

วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ จึงมีความสำคัญและควรสงเสริม      

ใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งเปนกลไกสำคัญที่ใชสำหรับ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะ

คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง  

เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบ

มีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต 

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดมีการจัดใหมี “กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น” เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูไปใชใหเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงาน โปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

  2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

4. เปาหมาย 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พื้นที่ดำเนินการ   

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีการดำเนินงาน 

  1. จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม 

  2. จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอำนาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และให

ความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง                                                                                             

  3. แตงต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน กาจัดซื้อ           

จัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป 

   /การตรวจ...    
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การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการสภาฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติ

ภารกิจไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมายรู 

  2. สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถนำองคความรูที่ ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม                    

และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา  
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4.4 การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. ช่ือโครงการ... 



 

-149- 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบันเปนปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนเอง

หรือพวกพองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวก 

ของนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคานิยมของประชาชนสวนหน่ึงที่ลดนอย     

ถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติทั่วไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย 

เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุ งเกี่ ยว นอกจากน้ันสภาพปญหาบางสวนก็มัก เกิดจากการใชอำนาจ                 

ของเจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม

และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก ไขปญหาดังกลาวใหสัมฤท ธ์ิผลอยางมีประสิท ธิภาพ                  

จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและ

ตอเน่ือง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ  

การทุจริต องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดใหมี “กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต”    

เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูล

ขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 

  2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  ในจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 

  1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทาง

สื่อประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน และเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ปายประชาสัมพันธและแผนพับ 

ในเวทีประชาคม 

  2. จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตในเวทีประชาคม (ทั้ง 7 อำเภอ) 

  3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเฝาระวัง ติตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ 

 

/7. ระยะ... 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

  ภายในปงบประมาณ 2563 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชนผานชองทาง                 

สื่อประชาสัมพันธของหนวยงานอยางนอย 3 ชองทาง 

  2. มีประชนชน หรือชุมชน ที่เฝาระวังการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


