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บทนำ 
 

 1.  การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคล

หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบัน      

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 

 การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก  

การกระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ

เพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน            

แตในทางปฏิบัติทำใหมีแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินมากข้ึนเชนเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จำแนกเปน  7  ประเภท 
 

 1)  การทุจริตงบประมาณ  การบัญชี  การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2)  สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

 3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

 5)  สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบท่ีขาดความหลักหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

 7)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ  บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน 
 

 สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรูปประเด็นได  ดังนี้ 

 1)  โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  แตพบวายังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช

กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก

โอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

 2)  ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ทำใหคนใน

ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำการทุจริตมากข้ึน 
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 3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน  

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน          

ขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต

ของบุคคลเหลานี้ 

 4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซ้ือจัดจาง  เปนเรื่องของ          

การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน      

แกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก        

การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงการพ้ืนฐานภาครัฐ 

 5)  การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง   

ท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทำใหเจาหนาท่ี

ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษใหกับตนเองและครอบครัว 

 6)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน         

เปนพิเศษ  ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป

นอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน  มองเห็นผลปะโยชนแหงตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดถือผลประโยชน    

สวนรวม   

 7)  มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต       

เปนยกยองคนท่ีมีเงิน  คนเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุนี้  ผูท่ีมีคานิยมท่ี

ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด        

ยอมจะทำการทุจริตฉอราษฎรบางหลวง  โดยไมมีความละอายตอบาปและไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

 2.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือวาเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  เปนปญหาลำดับ

ตนๆท่ีขัดขวางการพัฒนาของประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนในทุกภาคสวน

ของสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง       

จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ

รายงานของทางราชการอยูเสมอ  ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาตอระบบ

การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง  สงผลใหภาครัฐของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ  

สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น(Corruption  Perception Index-CPI)  ซ่ึงเปน

เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ(Transparency  

Internation-IT)  พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป  2555-25558  อยู ท่ี  35-38  คะแนน       

จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยในป  2558  อยูอันดับท่ี  76  จาก  168  ประเทศท่ัวโลก  และเปน

อันดับท่ี  3  ในประเทศ                                                                                           /อาเซียน... 
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อาเซียนรองลงมาจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย  และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป  2559  

ลดลง  3  คะแนน  จากป  2558  ไดลำดับท่ี  101  จาก  168  ประเทศ  ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวา

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 

 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต

(UNCAC)  พ.ศ. 2546  การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว        

3  ฉบับ  แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีจะลดนอยลง  สาเหตุท่ีทำใหเกิดปญหาการทุจริตท่ี

สำคัญ     ของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ความสัมพันธแนวดิ่ง(Vertical Relation)  หรือีกนัยหนึ่ง  คือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติด

กับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม       

ติดความสบาย  ยอยองคนท่ีมีเงินและอำนาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติ            

ท่ียอมรับได  ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยม    

และวัฒนธรรมไทยไปแลว  ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน         

ไวดวยกัน  จึงสงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ  ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูฉบับท่ี  3  เริ่มจากป         

พ.ศ.  2560  จนถึงป  พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุงสูประเทศท่ีมีมาตรฐานทางดานคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหม    

ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ   

ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาของประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี        

และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  

ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริตไมนอยกวา

รอยละ 50  ในป  พ.ศ. 2564  ซ่ึงการท่ีคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานของภาครัฐตองมีธรรมาภิบาล     

ท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมท่ีแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตำแหนงหนาท่ี

ในทางทุจริตประพฤติไมชอบ  โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี  1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี  3  สกัดก้ันทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

   ยุทธศาสตรท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption  Perception Index-CPI)     

  /ดังนั้น... 
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 ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานกันปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ  เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2564)  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหาร

จัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน  จึงไดดำเนินจัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆท่ี เปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนำไปสูการปฏิบั ติ                   

อยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปรามปราบการทุจริตอยางแทจริง 
 

 3.  วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 

 1)  เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารสวนทองถ่ิน 

 2)  ยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการ    

ฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

 3)  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง     

ท่ีดี 

 4)  เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ       

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5)  พัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือ ขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ        

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 4.  เปาหมาย 

 1)  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึง

ประชาชนทองถ่ินมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน  

ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการปฏิบัติมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหา

ผลประโยชนโยมิชอบ 

 2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของขาราชการ 

 3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ตรวจสอบหรอืบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ินท่ีเขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลอำนาจอยางเหมาะสม 

 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับของทุกภาคสวน 

/5.  ประโยชน... 
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 5.  ประโยชนของการจัดทำแผน 

 1)  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึง

ประชาชนทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตน  อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม  และอุดมการณในการตอตาน    

การทุจริตจากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ

นำมาประยุกตใชในทำงานและชีวิตประจำวัน  

 2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         

มีความโปรงใส  เปนธรรม  และตรวจสอบได 

 3)  ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทำ  รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะท่ีเปน

พลเมืองท่ีมีจิตสำนึกรักทองถ่ิน  อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง

การทุจริต 

 4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต   

 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางในการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาส

ในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองทองถ่ิน

ตนแบบดานการปองกันการทุจริต  อันจะสงผลใหประชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกัน

เปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/แผนปฏิบัติ... 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

 (พ.ศ. 2562-2564)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน   
 

มิติท่ี  1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร 
ขาราชการ
การเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และ
ฝายประจำของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชนทกุ
ภาคสวนใน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ
ห น า ที่ ข อ ง เจ า ห น า ที่  อ บ จ .
แมฮองสอน   
 
1.1.2 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการปองกันการทุจริต
คอรัปชั่นและบำเพ็ญประโยชน    
ตอองคกร  เนื่องในวันองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
 
1 .1 .3  มาตรก ารส ง เส ริมก าร
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
1.1 .4 กิจกรรมใหความ รู เร่ือง    
การปองกันผลประโยชนทับซอน
ใหแกบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
 
1.2 .1 มาตรการสรางจิตสำนึก     
ใ น ก า ร ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต            
ใหประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 
1.2.2 โครงการหมูบานรักษปา 
 
1 .2 .3  โค ร งก า ร เย า ว ช น ค น      
รักษโลก 
 
1 .2 .4  โค ร งก า รพั ฒ น า เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได     
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
1.2.5 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ เก ษ ต รก รต น แ บ บ       
ตามแนวคิดวนเกษตร 
 

2,000,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
5,000,000 
 
2,500,000 
 
 
400,000 
 
 
 
 
500,000 

2,000,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
5,000,000 
 
2,500,000 
 
 
400,000 
 
 
 
 
500,000 

2,000,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
5,000,000 
 
2,500,000 
 
 
400,000 
 
 
 
 
500,000 

 

/มิติท่ี 1... 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.3 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกเด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

1.3.1 โครงการเสริมสรางเยาวชน
สมานฉันท 
 
1.3.2 โครงการอบรมจริยธรรม
อิสลาม 
 
1.3.3 โครงการเขาคายพักแรม
และเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญและสามัญรุนใหญ โรงเรียน 
อบจ.บานจองคำ 
 
1 .3 .4 โค ร งก ารป อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐองคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
(การสงเสริมการมีสวนรวมของ
เยาวชนในการติดตาม ตรวจสอบ 
การทุจริตในภาครัฐ) 
 
1.3.5 โครงการเครือขายตนกลา
อาสาพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 
1.3.6 โครงการเสริมสรางพลเมือง
ดี ต าม วิ ถี ป ระ ช า ธิ ป ไต ย ใส ใจ
ส่ิงแวดลอม 
 
1.3.7 โครงการเยาวชนคนรักษ
โลก 

100,000 
 
 
300,000 
 
 
100,000 
 
 
 
 
500,000 
 
 
 
 
 
 
300,000 
 
 
1,070,000 
 
 
 
2,500,000 

100,000 
 
 
300,000 
 
 
100,000 
 
 
 
 
500,000 
 
 
 
 
 
 
300,000 
 
 
1,070,000 
 
 
 
2,500,000 

100,000 
 
 
300,000 
 
 
100,000 
 
 
 
 
500,000 
 
 
 
 
 
 
300,000 
 
 
1,070,000 
 
 
 
2,500,000 

 

มิติที่ 1 รวม 11 โครงการ/ 2 มาตรการ 
/ 2 กิจกรรม   

12,770,000 12,770,000 12,770,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติท่ี 2... 
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มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการ
ทุจริตของ
ผูบริหาร 
 
2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอำนาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 
 

2.1.1 มาตรการแสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน  ดวยการ
จั ด ท ำแผน ป ฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น     
การทุจริต 
 
2 .2 .1  ม า ต รก า ร อ อ ก ค ำ ส่ั ง
มอบหมายงานของผูบริหารและ
หัวหนาสวนราชการ 
 
2.2.2 มาตรการสรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล 
 
 2 .2 .3  ม าตรก ารสร า งค วาม
โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น
งบประมาณ 
 
2.2.4 กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
 
2.2.5 กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 
  
2.2.6 มาตรการจัดทำคูมือสำหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ .ศ. 2558 ของ
อ งค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั งห วั ด
แมฮองสอน 
 
2.3.1 มาตรการจัดทำคูมือสำหรับ
ประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ .ศ. 2558 ของ
อ งค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั งห วั ด
แมฮองสอน 
 
2.3 .2   มาตรการมอบอำนาจ
อนุมั ติ  อนุญาต ส่ังการ เพื่ อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

/มิติท่ี 2... 



-9- 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใชอำนาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ  
ประพฤติปฏบิัติ
ตนใหเปนที่
ประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับ
แจงหรือ
ตรวจสอบการ
ทุจริต 
 
 

2 .3 .3  ม า ต รก า ร อ อ ก ค ำ ส่ั ง
มอบหมายงานของผูบริหารและ
หัวหนาสวนราชการ 
 
 
 
 
 
2.4.1 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมการปองกันการทุจริต
คอรัปชั่นและบำเพ็ญประโยชนตอ
องคกร  เนื่องในวันองคการบริหาร
สวนจังหวัด 
 
2.4.2  โครงการอนุรักษ  สงเสริม
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น   
ภายใตกจิกรรม  “ปูสอนหลาน  
สืบสานตำนานโคม” 
 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการโรงแรม 
 
2.4.4 โครงการสงเสริมสนับสนุน
ดานการเกษตร 
 

2.4 .5  โครงการรางวัลหมูบ าน    
กอการดี 
 

2.5.1 มาตรการจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2 .5 .2  ม าตรก ารส ง เส ริมก าร
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 

2.5.3 มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องคกรอิสระ 
 

2.5.4 มาตรการจัดต้ังศูนยใหความ
ช ว ย เห ลื อ ท า งก ฎ ห ม า ย แ ก
ประชาชนและรับรองรองเรียน -   
รองทุกขขององคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
6,000,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
200,000 
 
 

4,000,000 
  
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
6,000,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
200,000 
 
 

4,000,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
6,000,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
200,000 
 
 

4,000,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 3  โครงการ/   1 0  มาตรการ       
/  4 กิจกรรม 

10,200,000 10,200,000 10,200,000  

/มิติท่ี 3... 
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มิติท่ี  3  การเสริมสรางบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

3.การ 
เสริมสราง
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารใน
ชองทางที่อำนวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจ
หนาที่ของ อบจ.
แมฮองสอน  
ในทุกขั้นตอน 
 
 
3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1  มาตรการจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารทางราชการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
3.1.2 โครงการประชาสัมพันธ
กิจการขององคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
       
3.1.3 กิจกรรมการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง  
  
3.1.4 มาตรการกำกับติดตามการ
เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
3.2.1 โครงการประชาคมแบบมี
สวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาส่ีป
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน  
 
3 .2 .2  โค ร งก า ร  อ บ จ . พ บ
ประชาชน 
 
3.2.3 โครงการจัดการทรัพยากร
ดิน น้ำ ปา โดยเครือขายองคกร
ชุมชนจังหวัดแมฮองสอนป  
 
3.2.4 มาตรการจัดต้ังศูนยใหความ
ช ว ย เห ลื อ ท า งก ฎ ห ม า ย แ ก
ประชาชนและรับรองรองเรียน -   
รองทุกขขององคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
 
1,000,000 
 
 
1,500,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
 
1,000,000 
 
 
1,500,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
 
1,000,000 
 
 
1,500,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

/มิติท่ี 3... 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 
ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

3.การ 
เสริมสราง
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 

3.3 การสงเสริม
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
 

3.3.1 โครงการประชาคมแบบมี
สวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาส่ีป
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
3 .3 .2  ม า ต ร ก า ร แ ต ง ต้ั ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

2,000,000 
 
 
 
 
- 

2,000,000 
 
 
 
 
- 

2,000,000 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 4 โครงการ/ 4 มาตรการ 
/  1 กิจกรรม        

8,500,000 8,500,000 8,500,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/มิติท่ี 4... 
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มิติท่ี  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

4.การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิัติ
ราชการ
ของ  อบจ.
แมฮองสอน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่  สตง. 
กำหนด 
 
 
4.2 การ
สนับสนุนให
ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดำเนินการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1  มาตรการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำป ของ
อ งค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั งห วั ด
แมฮองสอน 
 
4.1.2 มาตรการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 
4.2.1 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทุกมิติ
ตามนโยบายของนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
4.2.2 มาตรการจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
 
4.2 .3 กิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารการบริหารงบประมาณ   
การ รับ -จ าย เงิน  ขอ งอ งค ก า ร
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
4.2.4  โครงการประชาคมแบบมี
สวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาส่ีป
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน  
 
4.2.5 โครงการบริหารจัดการศูนย
สารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS)  
ด าน ท รัพ ย าก รธรรมชา ติ และ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน  
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 
4.2.6 กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนกับการประชุมสภ า
ทองถิ่น 
 

4.2.7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
 
500,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
400,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
    
2,000,000 
 
 
 
 
500,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
400,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
 
500,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
400,000 
 
 
- 

 

/มิติท่ี 4... 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 
ป2562 ป2563 ป2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

4.การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิัติ
ราชการ
ของ  อบจ.
แมฮองสอน 

4.2 การ
สนับสนุนให
ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ชองทางที่
สามารถ
ดำเนินการได 
 
4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น 
 
 
 
 
4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชนและ
บูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อ
ตอตานการ 
ทุจริต 

4.2.8 มาตรการสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบความโปรงใส ปองปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การจัด ซ้ือจัด จ า งขององค ก าร
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 
 
 
 
 
4.3 .1 โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฝายนิติบัญญัติ
และฝายบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
 
4.3.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
 
4.4.1 กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝา
ระวังการทุจริต 
 
4.4 .2  โครงการรางวัลหมูบ าน    
กอการดี 
 
4 .4 .3  โค ร งก า รบ ริก า รด า น
เคร่ืองจักรกลเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนและบิการ
สาธารณะ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
4,000,000 
 
 
12,000,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
4,000,000 
 
 
12,000,000 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000,000 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
4,000,000 
 
 
12,000,000 

 

มิติที่ 4 รวม 6 โครงการ/ 4 มาตรการ 
/  5 กิจกรรม        

20,900,000 20,900,000 20,900,000  
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1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข           

 แกประชาชนในทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการ... 



-15- 

 

๑.  ช่ือโครงการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน   
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา  ๑๑  กำหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ  เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหง      
การเรียนรูอยางสม่ำเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ           เพ่ือ
นำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ี
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของ   สวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  ๒.  ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เรื่อง  
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด  ลงวันท่ี  ๙  กันยายน  
๒๕๔๕  กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด  กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ  บทบาทและหนาท่ีของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี  โดยองคการบริหารสวนจังหวัด              ตองดำเนินการพัฒนา
ใหครบถวนตามหลักสูตรท่ี  ก.จ.  หรือ  ก.จ.จ.แมฮองสอน  กำหนด  เชน  การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ  ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม  การฝกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได  หาก
องคการบริหารสวนจังหวัดมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจำเปนในการพัฒนาของแตละ
องคการบริหารสวนจังหวัดก็ใหกระทำได  ท้ังนี้องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะดำเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ี  
ก.จ.  กำหนดเปนหลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเปนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา
เห็นวามีความเหมาะสมการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีให
องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได  เชน  การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา  และการ
ฝกภาคสนาม  การพัฒนาบุคลากรอาจกระทำไดโดยสำนักงาน  ก.จ.  สำนักงาน  ก.จ.จ.แมฮองสอน องคการ
บริหารสวนจังหวัดตนสังกัด  หรือสำนักงาน  ก.จ.จ.แมฮองสอน รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัดหรือ
องคการบริหารสวนจังหวัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได 
  ๓.  แผนอัตรากำลัง  ๓  ป  (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)  ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เพ่ือพัฒนาใหบุคลากรรูระเบียบแบบแผนของ       ทางราชการ  
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี  โดยไดกำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแตละ
ตำแหนงใหไดรับการพัฒนาในหลายๆมิติ  ท้ังในดานความรูพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการดานการพัฒนาเก่ียวกับงาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  ดานการบริหารและดาน
คุณธรรมและจริยธรรม   
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องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ไดเล็งเห็นวาการพัฒนาบุคลากรองคกรเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานทักษะความชำนาญในการทำงาน  ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
ดานท่ี  6  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการทองถ่ินท่ีดี  แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาและการสรางจิตสำนึกท่ีดี
แกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (แผนพัฒนา  4  ป  พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)    

ดังนั้น  เพ่ือเปนการสงเสริมประสิทธิภาพ  ศักยภาพ  และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ  จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ตลอดถึงการศึกษาดูงานตางจังหวัด  เพ่ือใหเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเกิดวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรและนำเอาความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานและจากการ
ฝกอบรม  มาปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการทำงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองและองคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  และเกิดประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด 
 

๓.  วัตถุประสงค  
           ๒.๑  เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  และคานิยม  ใหเปนเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน  ยุคใหม  ทันโลก  ทันสมัย  มีทัศนคติในการใหบริการประชาชน  เปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
                 ๒.๒  เพ่ือสรางวัฒนธรรมและคานิยมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน  เชน  ความโปรงใส  ตรวจสอบได  การทำงานเปนทีม  มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม การพ่ึงพา
ตนเอง และมีความพอดี  พอเพียงในการดำรงชีวิต 

๒.๓  เพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน          ใหมี
ความรูความสามารถรอบดาน  เพ่ือใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน 
                 ๒.๔  เพ่ือใหเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  
สามารถนำเอาองคความรูและประสบการณท่ีไดจากการศึกษาดูงานและการฝกอบรม  มาปรับใชกับงาน         
ในหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบไดเปนอยางดี 
  

๔.  กลุมเปาหมาย 
  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ประกอบดวย  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด  ขาราชการ  ลูกจาง  พนักงานจาง  ขาราชการครู  และ  บุคลากรทางการศึกษา 
 

๕.  สถานท่ีดำเนินการ 
   จังหวัดแมฮองสอน  และตางจังหวัด 

 

๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 
  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
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7.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
  1. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  2. กิจกรรมฝกอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม และการตอตานการทุจริต 
  3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะกลุม 
 

8.  งบประมาณ 
  จำนวน  2,0๐๐,๐๐๐.-  บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564          
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ฝายบุคคล  สำนักปลัดฯ 
    

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
๒.  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ปฏิบัติ งานดวยความถูกตอง        

ซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
๓.  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  มีหลักการบริหารและการทำงานท่ีมีคุณภาพ   

และคุณธรรม  รวมท้ังไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน  มีความโปรงใส  ตรวจสอบได 
๔.  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  นำประสบการณและองคความรูท่ีไดรับ

การศึกษาดูงานมาพัฒนาและปรับใชในการปฏิบัติงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองใหดีมากข้ึน 
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1. กิจกรรม  
 “สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นและการบำเพ็ญประโยชนตอองคกร”     
เนื่องในวันองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่ อ งจ าก วั น ท่ี  1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น ข อ ง ทุ ก ป  เป น วั น อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น จั งห วั ด                              
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ไดผานการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 114 ตอนท่ี 62 ก.ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2540  โดยบังคับใช ต้ังแต วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2540 เปนตนมา พระราชบัญญัติดังกลาว เปนกฎหมายท่ีกลาวถึงระเบียบและวิธีการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ินแทนท่ีองคการบริหารสวน
บริหารสวนจังหวัด  ตามพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการสวนจั งหวัด  พ .ศ . 2498 โดยผล                
แหงพระราชบัญญัติฯ นี้ทำใหสภาจังหวัดมีฐานะเปนสภาท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด แตเนื่องจากบทบาท
และการดำเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะท่ีปรึกษา ซ่ึงคอยใหคำแนะนำและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
จังหวัดไมสูจะไดผลตามความมุงหมายเทาใดนัก จึงทำใหเกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนไดเขามามีสวนในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน ในป พ.ศ.2498  อันมีผลใหเกิด 
"องคการบริหารสวนจังหวัด" ข้ึนตามภูมิภาค ตอมาไดมีการประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 
กันยายน 2515 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กำหนดใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปหนึ่งท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลและในพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว 
ไดกำหนดอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดไว      เชน การรักษาความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน การศึกษา  การทำนุบำรุงศาสนา        และการสงเสริมวัฒนธรรม การสาธารณูปโภค การ
ปองกันโรค การบำบัดโรค  การจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล ฯลฯ เปนตน และในทุกๆปจะมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือรำลึกถึงวันองคการบริหารสวนจังหวัด  เชน  ทำบุตรตักบาตร กลาวคำปฏิญาณ  การบำเพ็ญประโยชน ฯลฯ
   
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางของแมฮองสอน มีจิตสำนึกหรือ

คานิยมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  มีความสื่อสัตยสุจริต มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน  อันจะทำใหองคกรปลอดจาก
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
   3. เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจาง  ผูท่ีทำคุณประโยชนตอ
องคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงานอันเปนท่ีประจักษ 
 

4. กลุมเปาหมาย  
  คณะผูบริหาร ขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน และคณะครู/เจาหนาท่ีโรงเรียน อบจ.บานจองคำ  
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5. วิธีการดำเนินงาน 
  1.  กิจกรรมรวมกันตักบาตรขาวสาร อาหารแหง  

2.  รวมกันกลาวคำปฏิญาณตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
3.  กิจกรรมรวมมือรวมใจปฏิบัติการ “Big Cleaning Day” 

   4 .  กิจกรรมการมอบประกาศนียบั ตรให แก ข าราชการ  พนั กงานจ าง  และลูกจ าง                   
ผูท่ีทำคุณประโยชนตอองคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเปนท่ีประจักษ 
 

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

7. ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินการ 
  วันท่ี  1  เดือนพฤศจิกายน  ของทุกป  ณ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

8. งบประมาณในการดำเนินงาน 
  -ไมใชงบประมาณ- 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบุคคล  สำนักปลัดฯ 
  

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดภาพลักษณ ท่ีดีตอองคกรในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการ        

พนักงานจาง  และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  2. ขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางของแมฮองสอน เกิดจิตสำนึกหรือมีคานิยม            
ในเรื่องของการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและสื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยมุงเนนใหงาน         
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน 
  3. องคกรมีคานิ ยมยกยองเชิดชู เกียรติและเห็น คุณคาของบุคลากรท่ีทำประโยชน                
ตอองคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.1.2 สรางจิตสำนึก... 
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1.1.2  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
 

2.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติวา 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละประเภทให

เปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกำหนดข้ึนในหมวดท่ี ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐ

โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 

เพ่ือใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช

ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช

อยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทำ

ผิดทางวินัย  ซ่ึงกำหนดข้ันตอนในการลงโทษตามความรายแรงแหง       การกระทำ  และประกาศกำหนด

มาตรฐานกลางทางจริยธรรมขาราชการ  พนักงานและลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี  

11  มิถุนายน พ.ศ. 2556  เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปน

หลักการแนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกำกับความประพฤติ  

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงาน        

ตามประมวลจริยธรรม” เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการ

ฝายประจำ  ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน            ผานการเรียนรูท่ี

หลากหลายใหสามารถเปนผูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสูการพัฒนาองคกร โดยใชหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  เปนเข็มทิศนำชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ

หนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป 
 

3.วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหนาท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐาน       

ทางจริยธรรม 

  2. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ       และ

พนักงานจางในองคกรทุกระดับ ไดมีความรู ความเขาใจ  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการท่ีบัญญัติ

ไวเปน  ขอกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนเห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมี

ความโปรงใสและเปนธรรม 

  3. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลอง          

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

/4.เปาหมาย... 
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4.เปาหมาย 

  ขาราชการ  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
    

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6.วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

  2. ประชุมคณะทำงานฯ 

  3. จัดกิจกรรมหรืออบรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยม

สำหรับองคกรท่ีตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

  4. จัดทำคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคคลเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

  5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบเพ่ือสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 

8.งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

  ฝายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดฯ 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ      

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน  

2. ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  มีความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม          โดยมี

คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมท่ียึดม่ันในความถูกตองและชอบธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ในการ

ทำงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  

3. ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขอองคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน                                                                   

                 

/1.1.3 สรางจิตสำนึก... 
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1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีไมจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ

 ผลประโยชนทับซอ 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

 กิจกรรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตัวเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบ         
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว         ท้ัง
เจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ(ประโยชน
ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือ    พวกพอง 
 “ผลประโยชน ทับซอน” หมายถึง สถานการณ ท่ี เจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู                 
และมีการใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ี ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดำรง
ตำแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคล      ผูมีอำนาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจาก        ทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้ หมายรวมถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน สวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดดำเนิน  “กิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน”ใหบุคคลากรในองคกร เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

3.วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๒. เพ่ือปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปองกันการเกิดผลประโยชน    
              ทับซอน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน
ทับซอน 
 ๒. ประชุมคณะทำงานฯ 
 

/๓. จัดเวที... 
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 ๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน ท้ังในสวนของข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน                                                                                                       
 ๔. จัดทำคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 ๕. จัดอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน            
และใชแอปพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจ 
 ๖. จัดทำรายงานผล และขอเสนอแนะของคณะทำงานฯในการปองกันผลประโยชนทับซอนสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการทดสอบความรู    
ความเขาใจแอปพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากรท้ังหมดในองคกร 
 ๒. คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน  
 ๓. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน 
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1.2.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการสรางจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตใหประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 

2.หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3(พ.ศ. 2556-2560)

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  

โดยตองไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน      ในการพิทักษรักษา

ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกรียติภูมิในดานความโปรงใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานการทุจริต” มี

เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริตไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 

2564 

ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตน  องคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดมี “มาตรการสรางจิตสำนึกในการตอตานการทุจริตใหประชาชนในจังหวัด

แมฮองสอน”  เพ่ือเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน            และสงเสริมบทบาทและ

การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

3.วัตถุประสงค 

  เพ่ือเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแก

ประชานจังหวัดแมฮองสอน 
 

4.เปาหมาย 

  ประชาชนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  จังหวัดแมฮองอสน  
 

6.วิธีดำเนินการ 

  1. ใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแมฮองสอน ในการรณรงคตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

  2. จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชน(เวทีประชาคม) 

  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆใหประชาชนเกิดจิตสำนึก 
 

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
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8.งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ                                                                        

 

9.ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชน(เวทีประชาคม) 

2. มีการผลิตสื่อเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต 

3. ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอนมีความรูความเขาใจและความตระหนักรวมกันในการ

ตอตานการทุจริตมากข้ึน 
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1.2.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
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1.โครงการ 
 หมูบานรักษปา 
 

2.หลักการและเหตุผล 
จังหวัดแมฮองสอน มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้นประมาณ ๑๒,๖๘๑.๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗,๙๒๕,๗๘๗ ไร  

ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปของจังหวัด เปนทิวเขาสูงสลับซับซอนและเปนพ้ืนท่ีปาไม ถึงรอยละ 88.85 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
พ้ืนท่ีปาสวนใหญถูกประกาศใหเปนปาอนุรักษของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช          และปาสงวน
แหงชาติของกรมปาไม ซ่ึงประกอบดวย ปาอุทยานแหงชาติจำนวน 4 แหง ปาสงวนแหงชาติจำนวน 9 แหง  เขต
รักษาพันธุสัตวปาจำนวน 6 แหง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีปาไมถาวรท่ีเกิดข้ึนสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 อีกบางสวน เปนตน     ในพื้นที่ปาของจังหวัด
แมฮองสอนมีเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปายเปนปาอนุรักษที่มีขนาดใหญที่สุดของจังหวัดแมฮองสอน มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาตามประกาศ      คณะปฏิวัติฉบับท่ี 341 เม่ือ
วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,181 ตารางกิโลเมตร       หรือประมาณ 738,125 ไร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี อำเภอปาย อำเภอปางมะผา และอำเภอเมือง ใน 7 ตำบล และ 23 หมูบาน  ภายในพ้ืนท่ีเขต
รักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปายนี้มีการจัดตั้งชุมชนกระจายอยูโดยมาก มีประชากรอาศัยอยูในพ้ืนท่ีประมาณ 14,137 
คน จำนวน 5,107 ครัวเรือน  เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยูในพ้ืนท่ีปาจำนวนมากนี้เอง จึงเปนสาเหตุของความ
ขัดแยงระหวางรัฐกับชุมชนในเรื่องการใชทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากตางมีจุดยืนและมุมมองการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติตางกัน  

   การแกไขปญหาการบุกรุกที่พื้นที่ปาของชุมชน  ในเขตรักษาพันธุสัตวปาเพื่อหาพื้นที่ทำกินใหม    
เปนปญหาท่ีดำเนินมาอยางตอเนื่อง สาเหตุอาจเกิดจากการท่ีผลผลิตตอพ้ืนท่ีลดลงไมเพียงพอตอการบริโภค 
หรือผลผลิตที่ไดไมพอสำหรับขายเปนรายไดเลี้ยงครอบครัว จึงตองเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มพื้นที่ปลูก เกษตรกร
ยังขาดความรูและทักษะในการเพาะปลูกท่ีเหมาะสม  การใชสารเคมีในการเกษตรอยางไมเหมาะสม ทำใหเกิด
การปนเปอนของสารเคมี เกิดการตกคางท้ังในผลผลิตและในสิ่งแวดลอมท้ังดินและน้ำ       และพ้ืนท่ียังมีความลาดชัน
มาก ทำใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน โดยเฉพาะในระบบการทำการเกษตรแบบตัดและเผา และ
ไมมีระบบชะลอการไหลของน้ำฝนที่ไหลบาไปตามความลาดชัน หนาดินที่ถูกชะลางไปทุกปทำใหพื้นที่เกษตร
เหลือแตดินชั้นลางที่มีความอุดมสมบูรณต่ำ ทำใหเกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาเพ่ิมมากข้ึน โดยการอางสิทธิทำกินของ
ราษฎรในพ้ืนท่ีเดิมและแสวงหาพ้ืนท่ีบุกรุกปาเพ่ิมเติมเพ่ือใชในกิจกรรมทางเกษตรกรรม จากสาเหตุดังกลาว
ขางตน การแกไขปญหาจึงจำเปนตองเรงหยุดยั้งการใชพ้ืนท่ีปาโดยการบูรณาการจัดการเพ่ือการแกไขปญหาปา
ตนน้ำเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน ประกอบกับแนวทาง       การจัดการพ้ืนท่ีปาของรัฐบาลภายใตยุทธศาสตรการบูร
ณาการจัดการปาตนน้ำเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูงชัน     มีแนวทางใหมีการบูรณาการสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือเขา
ดำเนินการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาเพ่ือใหไดพ้ืนท่ีปากลับคืนมาอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิด “พลิกฟนผืนปาเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน” ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้นการสรางแนวทาง
ใหมในการจัดการพ้ืนท่ีปาอนุรักษโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนได
เสียในการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีปาจะไดรวมเขามาจัดการพ้ืนท่ีปาแบบประชารัฐ เพ่ือใหเกิดการรักษาพ้ืนท่ีปาอยาง
ยั่งยืน จึงควรตองจัดทำโครงการเพ่ือการดำเนินงานท่ีเหมาะสมตอไป 
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  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในฐานะเปนหนวยงานของรัฐและเปนหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขนาดใหญในจังหวัดแมฮองสอนไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเปน      ในการท่ีจะ
รวมแกไขปญหา เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดแมฮองสอนถูกประกาศเปนท่ีดินของรัฐ นำมาซ่ึงปญหา
เรื่องการขาดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทำกินและกลายเปนสาเหตุสำคัญท่ีสรางความขัดแยงระหวางประชาชนกับหนวยงานท่ี
รับผิดชอบดูแลดานทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตรสวนใหญเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูใน
เขตปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงตามกฎหมายปาไมนั้นหามมิใหผูใดเขาไปอาศัย ทำกิน หรือทำกิจกรรม
ใดๆ ท้ังสิ้น เม่ือสภาพความเปนจริง กับขอกฎหมายไมสัมพันธกัน จึงเกิดประเด็นปญหาท่ียากแกการคลี่คลาย  เพราะ
ในขณะท่ีประชาชนอางสิทธิในการอยูอาศัยของชุมชนท่ีมีมาแตเดิม และรองขอใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนเอง เจาหนาท่ีรัฐไมสามารถสนองตอบได เพราะการดำเนินงานตามขอเสนอของชุมชนยัง
ไมมีกฎหมายรองรับ และเจาหนาท่ีภาครัฐยังขาดความเชื่อม่ันวาประชาชนในชุมชนจะสามารถดูแลรักษา
ทรัพยากรไดแทจริง และแมวาหลายชุมชนจะมีระบบ       การจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา อยางเก้ือกูล แต
ขณะเดียวกันก็พบวา การบุกรุกผืนปาเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยและ   ท่ีทำกิน การลักลอบตัดไม รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ในวิถีการผลิตดั้งเดิมสูการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ก็ยังสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณและทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ตอเนื่อง ในขณะท่ีประชาชนบนพ้ืนท่ีสูง ยังคงมีชีวิตและความเปนอยูท่ียากลำบาก และมีปญหาท่ีจำเปนตอง
ไดรับพัฒนาหรือแกไข ท้ังดานเศรษฐกิจ      และสังคม  

การจัดการพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปาย ในปรัชญาของทองถ่ินจังหวัดแมฮองสอนจึงมี       ความ
จำเปนท่ีจะตองใชแนวคิดในการจัดการพ้ืนท่ีปาในรูปแบบใหม เกิดการผสมผสานจากแนวนโยบายหลักของ
รัฐบาลและจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีเล็งเห็นความสอดคลองเหมาะสมท่ีจะรวมดำเนินการจัดการปาแบบการมี
สวนรวมอยางแทจริงและเกิดประโยชนสูงสุดตอการรักษาพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปาย อยางยั่งยืนใน
อนาคต 

ดังนั้น เพ่ือแสดงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรในทองถ่ิน เพ่ือปองกันการขยายการบุกรุกพ้ืนท่ีปา
เพ่ิมและสามารถแกไขปญหาความยากจน ใหประชาชนมีอาชีพ มีชีวิตความเปนอยูท่ีดี รวมท้ังมีความม่ันคงของ
ท่ีอยูอาศัยรวมท้ังท่ีทำกิน ทำใหเกิดอัตลักษณของชุมชนจังหวัดแมฮองสอน และยังเปนการจัดการพ้ืนท่ีปาท่ีมี
ความสอดคลองเหมาะสมกับแนวทางนโยบายของรัฐ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงรวมกับเขตรักษา
พันธุสัตวปาลุมน้ำปาย ไดจัดทำโครงการ “หมูบานรักษปา” ณ บานแมอูมอง หมู 5 ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา 
จังหวัดแมฮองสอน โดยมีเปาหมายเพื่อจัดการปาและที่ดินอยางเหมาะสม เพื่อสรางสมดุลของการอนุรักษ และ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน  โดยไดทำการคัดเลือกหมูบานแมอูมอง ซ่ึงเปนหนึ่งในหมูบานท่ีตั้งอยูในเขตรักษาพันธุปาลุม
น้ำปาย เพ่ือเปนหมูบานตนแบบในการพัฒนาและอนุรักษปาแบบยั่งยืนและเปนธรรมภายใตสภาพสังคม 
วัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะตองเปนการรวมกันออกแบบหมูบานใหมีความเหมาะสมกับการใชประโยชน
ในพ้ืนท่ี มีการแบงขอบเขตพ้ืนท่ีทำกิน พ้ืนท่ี   ท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีปาใชสอย พ้ืนท่ีปาอนุรักษ จัดทำกฎระเบียบ 
กติกาในการดูแลรักษาปา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนในหมูบานมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญ       และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพท่ีมีความเหมาะสม         กับสภาพพ้ืนท่ี มีความเปนไปไดทางการตลาด นำมาซ่ึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน พ้ืนท่ีปาเพ่ิมมากข้ึน พรอมเปนหมูบานตนแบบในการพัฒนาตอไป 
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3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหพ้ืนท่ีปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปาย จำนวน 10,620 ไร ไดรับการจัดการ       อยาง

ยั่งยืน 
2. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
3. เพ่ือจัดระเบียบ แบบแผน การใชประโยชนทางพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม บานแมอูมอง หมูท่ี 5  ตำบล

สบปอง อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน                                                         
4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ความเปนไปได            ทาง

การตลาด 
5. เพ่ือพัฒนาประชาชนคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 
6. เพ่ือฟนฟูและอนุรักษปาเสื่อมโทรมบนพ้ืนท่ีสูงชัน (เขาหัวโลน) ในเขตรักษาพันธุสัตวปา 
7. เพ่ือประชาชนอยูกับปาไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน 
8. เพ่ือเปนหมูบานตนแบบดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 

4. เปาหมาย  
1. ประชาชนหมูบานแมอูมอง จำนวน 43 ครัวเรือน 124 คน ไดรับการจัดระเบียบการใชประโยชน

ท่ีดินท่ีสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ี 10,600 ไร มีขอบเขตพ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีอยูอาศัย พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
พ้ืนท่ีนำคืนและฟนฟูปาอยางชัดเจน 

 2. พัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบเพ่ือการจัดการการใชประโยชนท่ีดิน พ้ืนท่ีดานการเกษตรและพ้ืนท่ี            ท่ีอยู
อาศัย จำนวนรวม 772 ไร 0 งาน 09 ตารางวา ใหมีความเหมาะสมตอการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีสูง       และการ
เกษตรกรรมอยางเปนระบบภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.1 พ้ืนท่ีเพ่ือการอยูอาศัย จำนวน 74 ไร 0 งาน 09 ตารางวา กำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี          ท่ีอยู
อาศัยอยางชัดเจน 
  2.2 พ้ืนท่ีเพ่ือการใชประโยชนท่ีดินทางดานเกษตรกรรม จำนวน 698 ไร ขอบเขตพ้ืนท่ีเกษตร
อยางชัดเจน ในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะการเพาะปลูกท่ีดี เกษตรอินทรีย การลดใชสารเคมี และ
การสงเสริมอาชีพนอกการเกษตร  

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

3. พื้นท่ีเพื่อการฟนฟูและอนุรักษปาเสื่อมโทรมบนพ้ืนที่สูง (เขาหัวโลน) ในเขตรักษาพันธุสัตวปาลุม
น้ำปาย ประมาณ 641 ไร พ้ืนท่ีนำคืนและฟนฟู การปลูกปาเพ่ือฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ำลำธาร 

4.  พื้นที่ปาอนุรักษ จำนวน 9,324  ไร ไดรับการดูแลใหคงความสมบูรณอยางยั่งยืน         โดย
กำหนดเขตปาไมและพ้ืนท่ีทำกิน และการจัดการเชิงพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน รวมท้ังการ
ฟนฟูและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใหชาวบานสามารถดำรงชีพอยูกับปาได        อยางเหมาะสมและ
ยั่งยืน    

(ตามแผนท่ีแนบทายเอกสาร ขอบเขตบานแมอูมอง ตามโครงการหมูบานรักษปาบานแมอูมอง) 
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5. ความสอดคลองยุทธศาสตร 

ภายใตวิสัยทัศน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบนพ้ืนท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีสูงชันอยางยั่งยืน โครงการจะดำเนินการ
ภายใตความสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ กับยุทธศาสตรการบูรณาการจัดการปาตนน้ำเสื่อมสภาพบนพ้ืนท่ีสูง
ชัน (เขาหัวโลน)  ท้ัง  7  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเขาใจทุกภาคสวน (กระทรวงมหาดไทย) 
2. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบคนและพ้ืนท่ี  (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
3. ยุทธศาสตรการปองกันรักษาปา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
4. ยุทธศาสตรการฟนฟูระบบนิเวศน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
6. ยุทธศาสตรการสรางองคความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กระทรวงศึกษาธิการ) 
7. ยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน  (กระทรวงมหาดไทย) ยุทธศาสตรอ่ืนๆ           

ท่ีเก่ียวของ                                                                     
8.คำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ท่ี 64/57, 66/57 
9.ยุทธศาสตรการจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ      และมี

สวนรวมตอบสนองตอการพัฒนาและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม (แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1) 

10. ยุทธศาสตร การจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (ยุทธศาสตร
จังหวัด) 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินงาน 
1. การจัดเวทีชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนและระดมความคิดจากผูนำชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี หนวยงาน

ภาครัฐ และองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในการเตรียมการดำเนินงานตางๆ ไดแกการจัดทำ
แผนปฏิบัติงาน การพัฒนาชุมชนดานตางๆ และการแกไขปญหาของชุมชนในเรื่องตางๆ ดำเนินโครงการ เพ่ือให
เกิดการยอมรับท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีและหนวยงานของรัฐ โดยการถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาแบบสมดุลและยั่งยืน 

2. รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน ทำการวิเคราะหความตองการและความจำเปนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานเกษตรกรรม และคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  
   3. การกระตุนใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือพัฒนาใหเปนองคกรท่ีมีความเข็มแข็ง         จาก
ภายใน โดยการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมตัวเปนกลุมอยางมีพลัง ท่ีสามารถเขาถึงองคความรู 
เทคโนโลยี รวมท้ังแหลงทุนตางๆ 

4. การศึกษาดูงานแกผูนำชุมชนและเกษตรกร เพ่ือใหไดความรูและความเขาใจในการเกษตรและอาชีพ
นอกการเกษตร และดานอ่ืน เชน การปรับปรุงดิน การปลูกปาชาวบาน 

5. สงเสริมการปลูกพืชภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบเกษตรอินทรีย และจัดทำ
แปลงสาธิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย 
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6. การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการปลูกตนไมในพ้ืนท่ี              
ปาเสื่อมโทรม เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของปาไม 

 

7.  แนวคิดในกระบวนการและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
7.1  การสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อใหทุกการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดและคุมคา  
 2. การบริหารจัดการ เพ่ือกำกับดูแลและสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการภารกิจ         ของ

หนวยงานตาง ๆ ในการดำเนินโครงการอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการติดตามและประเมินผลเพ่ือการสรุปและการ
ปรับปรุงการพัฒนาในระยะตางๆ   

 3. สงเสริมใหประชาชนมีรายไดจากปา ใหมีการปลูกปาเพ่ือการอนุรักษและปลูกไมเกษตร
สำหรับไวบริโภคในครัวเรือน เพ่ือใหเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตจากปา ขายเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง          
โดยมีหนวยงานรัฐบาลและเอกชนรวมวางแผนใหการสนับสนุนดานการตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต          
ภายใตเครื่องหมายการคา “ตราหมูบานรักษปาแมอูมอง” รวมท้ังกระบวนการจัดสงสินคาสูผูบริโภค      

 4. สงเสริมการปลูกพืชภายใตระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยและระบบเกษตรอินทรีย        
เพ่ือสรางทางเลือกการผลิตท่ียั่งยืน สรางเกษตรกรปรับปรุงพันธุทองถ่ิน ท่ีมีศักยภาพในการคัดเลือกและปรับปรุงสาย
พันธุพืชและสัตวโดยตองพ่ึงพาสารเคมี  

7.2  การจัดระเบียบพ้ืนท่ีเพ่ือการอยูอาศัย 
 1. ปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการใชประโยชน พัฒนา แหลงน้ำ  

เพ่ือการเกษตรและแหลงน้ำสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมท้ังสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการ
บำรุงรักษา การศึกษาพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับหมูบาน 

 2. สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบำรุงรักษาปจจัยพ้ืนฐานตางๆ 

7.3  การจัดระเบียบพ้ืนท่ีดานการเกษตร 
 1. กำหนดผังบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ กำหนดกิจกรรม จัดทำรางบริเวณการใชสอยพ้ืนท่ี           เพ่ือ

ประโยชนดานตางๆ ของชุมชน และทำขอตกลงรวมกันในการจัดทำสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการเพ่ิม
ศักยภาพการใชพ้ืนท่ีดิน เพ่ือการเกษตรกรรม และเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ของราษฎร ภายใตเง่ือนไข    การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรอบอยางยั่งยืน  

 2. การสงเสริมระบบเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมท่ีเนนการใชความรู ความคิดสรางสรรคและ
เทคโนโลยี  เพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมข้ึนแกสินคาและการปรับเปลี่ยนเกษตรกรรมแบบดั่งเดิมสูการเกษตรแบบใหม 
บนการใชฐานความรู เทคโนโลยีชีวภาพ ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนตอผูบริโภค    โดยมี
กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสุนนใหคนอยูรวมกับปาอยางเหมาะสมและยั่งยืนเพ่ือกาวสู
โมเดลประเทศไทย 4.0   

 3. สงเสริมระบบการปลูกพืชเกษตรอินทรีย การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีลดการใชยาเคมีปองกันโรคและแมลงศัตรูพืช การปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณของดิน และ
ลดการสะสมโรคและแมลงศัตรูพืช 

 4. สงเสริมการเลี้ยงสัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีรูปแบบฟารมขนาดเล็ก 
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7.4  การสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร 
 1. การฝกอบรมการใหความรูแกผูนำชุมชนและประชาชน เพ่ือใหไดรับความรูและความเขาใจใน

อาชีพนอกภาคการเกษตร และดานอ่ืนๆ เพ่ือสรางรายไดสูชุมชน และครอบครัว  
 2. สงเสริมการฟนฟูหัตถกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของสินคา 

7.5  การฟนฟูและอนุรักษปาเส่ือมโทรมบนพ้ืนท่ีสูง (เขาหัวโลน) 
 1. การฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน  

การพัฒนาระบบอนุรักษดินและน้ำ การรักษาคุณภาพน้ำ การสงเสริมโครงการปาชาวบาน             และการฟนฟู
ปาตนน้ำ ลำธาร  

 2. สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ำลำธารอยางมีสวนรวมของชุมชน และควบคุมการใช
ประโยชนท่ีดิน 

7.6  การอนุรักษปา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 1. การใชมาตรการทางสังคมและกฎหมาย เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ              และ

สิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนการใหความรวมมือทั้งทางดานพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ดวยจิตสำนึกใน
ความมีคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรท่ีมีรอบตัวเรา                                                               

 2. สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการอนุรักษ ชวยกันดูแลรักษาใหคงสภาพเดิม 
ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชนในการดำรงชีวิตในทองถ่ินของตน การประสานงานเพ่ือสรางความรูความ
เขาใจ และความตระหนักระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับประชาชน ใหมีบทบาทหนาที่ใน
การปกปอง คุมครอง ฟนฟูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 

8.  เปาหมายกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ 
  เปาหมายท้ังหมด 
 กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมกอสรางระบบประปา หมูบานแมอูมอง หมู 5 ตำบลสบปอง  อำเภอปางมะผา 
คาจางเหมากอสรางฝาย คสล. และคาจางเหมากอสรางถังพักน้ำ คสล. จำนวน 7 ถัง คาวางทอประปา (ทอพีอี)  
  กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมกอสรางถนน คสล. ชวงท่ี 1  กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร      ยาว 
500 เมตร  กอสรางถนน คสล. ชวงท่ี 2 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร รวมกอสรางถนน 
คสล. 2 ชวง   

  กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมกอสรางปายโครงการ  

  กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมการจัดการประชุมรวมกับคณะกรรมการหมูบาน และเขตรักษาพันธุ
สัตวปาลุมน้ำปาย จำนวน 2 ครั้ง   

  กิจกรรมท่ี 5 อบรมและศึกษาฟารมเกษตรอินทรียสำหรับผูนำชุมชนและเกษตรกร  

  กิจกรรมท่ี 6 การจัดกิจกรรมฟนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาตนน้ำ ปลูกปา 41 ไร  

 กิจกรรมท่ี 7 การปลูกพืชทางเลือกและแปลงสาธิต 5 ไร  
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9.งบประมาณ 
 จำนวน 5,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 

 

10. สถานท่ีดำเนินการ 
 1. ขอบเขตพ้ืนท่ีบานแมอูมอง หมู 5 ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 10,620 ไร ในเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปาย พิกัดกลางแปลง 47Q0425121 EUTM 
 2. พิกัดจุดแปลงสาธิตการเกษตร บานแมอูมอง หมู 5 ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
พิกัดกลางแปลง 47 Q 0424022 E UTM 2148794 N  
 3. พิกัดจุดกอสรางถังพักน้ำ คสล. จำนวน 5 ถัง  ขนาดกวาง 7  เมตร ยาว 7 เมตร  สูง 2 เมตร                                 
พิกัด 47 Q 0424005 E UTM 2148653 N 

4. พิกัดจุดกอสรางถังพักน้ำ คสล. จำนวน 2 ถัง  ขนาดกวาง 7  เมตร ยาว 7 เมตร  สูง 2 เมตร                                                                   
พิกัด 47 Q 0425452 E UTM 2147503 N 

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

6. พิกัดจุดวางทอน้ำชวงท่ี 1 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) ขนาดทอ
เสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 1,898 เมตร วางทอฝงลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พิกัดเริ่มตนวางทอ                     
47 Q 0426872 E UTM 2147178 N พิกัดสิ้นสุดวางทอ 47 Q 0425452 E UTM 2147503 N 

7. พิกัดจุดวางทอน้ำชวงท่ี 2 ทอพีอี ชนิดความหนาแนนสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) ขนาดทอ
เสนผาศูนยกลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 1,865 เมตร วางทอฝงลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  พิกัดเริ่มตนวางทอ          
47 Q 0425452 E UTM 2147503 N พิกัดสิ้นสุดวางทอ 47 Q 0424005 E UTM 2148653 N 

8. พิกัดจุดกอสรางเสนทางถนน คสล. ชวงท่ี 1 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 
พิกัดเริ่มตนชวงท่ี 1 47 Q 0424188 E UTM 248828N พิกัดสิ้นสุดชวงท่ี 1 47 Q 0424283 E UTM 
2148253 N พิกัดเริ่มตน 47 Q 0425452 E UTM 2147503 N พิกัดสิ้นสุด  

9. พิกัดจุดกอสรางเสนทางถนน คสล. ชวงท่ี 2  กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  500 
เมตร  พิกัดเริ่มตนชวงท่ี 2 47 Q 0424712 E UTM 2148253 N พิกัดสิ้นสุดชวงท่ี 2 47 Q 0424780 
E UTM 2147800 N  

10. พิกัดจุดกอสรางปายโครงการ จำนวน 1 ปาย พิกัด 47 Q 0423968 E UTM 2148627 N 
 

11. ระยะเวลาในการดำเนินการ   
ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

12.  หนวยงานรับผิดชอบโครงการ 
 1.  เขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปาย  
 2.  สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  16  สาขาแมสะเรียง 
 3.  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 4.  องคการบริหารสวนตำบลสบปอง 
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13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. พ้ืนท่ีปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมน้ำปาย ขนาด 10,620 ไร ไดรับการจัดการใหคงสภาพยั่งยืน

ตลอดไป 
2. ชุมชนเขมแข็ง มีความรูในการจัดการกลุมและการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3. ไดระเบียบ แบบแผน การใชประโยชนทางพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมกับสภาพทางพ้ืนท่ีของ บานแมอูมอง หมู

ท่ี 5 ตำบลสบปอง อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
4. ประชนชนในพ้ืนท่ีจะมีรายไดและความเปนอยูท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
5. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และปา มีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมลดลง 
7. ประชาชนอยูกับปาไดอยางเหมาะสมและยั่งยืน 
8. เกิดหมูบานตนแบบดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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1.โครงการ 
 เยาวชนคนรักษโลก 

 

2.หลักการและเหตุผล  
  

 ในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีตางๆท่ัวประเทศ เนื่องจากโลก         
มีอุณหภูมิสูงข้ึนกวาปกติ หรือท่ีเรียกวา ภาวะโลกรอน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ     ทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคน ไมวาจะเปนฝนหลงฤดู อากาศท่ีรอนจัด มรสุมท่ีทำใหเกิด
อุทกภัย หรืออากาศท่ีหนาวจัด รวมถึงภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลใหเกิดภัยธรรมชาติตางๆ 
หลายสาเหตุดวยเกิดจากการทำกิจกรรมของคนท่ีสงผลตอโลก เชน การใชพลังงานและทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
เกินความจำเปน การเผาไหมเชื้อเพลิงจากถานหิน น้ำมันและกาซธรรมชาติ      จากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
ทำใหเพ่ิมกาซคารบอนไดออกไซด จากการเผาขยะอุตสาหกรรม และการตัดไมทำลายปา การถางปา การเผาปา  
ซ่ึงเปนตัวการท่ีสำคัญ ท่ีทำใหระบบนิเวศถูกทำลาย เนื่องจากพ้ืนท่ีปาถูกทำลาย กาซคารบอนไดออกไซดไป
สะสมอยูชั้นบรรยากาศมากข้ึน 

 จังหวัดแมฮองสอน มีความโดดเดนในดานสภาพภูมิประเทศ  มีพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ มากกวา
รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี  ประชาชนในพ้ืนท่ีตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการทำมาหากิน ปลูกพืชเพ่ือยังชีพ 
ดังนั้น ปจจุบันจังหวัดแมฮองสอนจึงเปนจังหวัดหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมอันเกิดจากปญหา
ภาวะโลกรอน   ทำใหประชาชนในจังหวัดไดรับผลกระทบในหลายดาน  ไมวาจะเปนผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน แหลงตนน้ำถูกทำลาย ปาไมเสื่อมโทรม ปญหาภัยแลง ผลกระทบดาน
การเกษตร เนื่องจากฟาฝนไมตกตองตามฤดูกาลหรือมีฤดูฝนยาวนานกวาปกติ สงผลใหผลิตผลทางการเกษตร
ไดรับความเสียหาย และทำใหสินคาทางการเกษตรขาดตลาดและสงผลใหราคาสินคาสูงข้ึน ผลกระทบในเชิง
เศรษฐกิจ สงผลใหการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาภายในจังหวัดไมครึกครื้น เนื่องจากมีการเผา
ปาและทำใหเกิดปญหาควันไฟปกคลุมทัศนียภาพและแหลงทองเท่ียวของจังหวัดและยังสงผลใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดการเจ็บปวย         ซ่ึงแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะ
โลกรอน คือการปลูกตนไม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับจังหวัดแมฮองสอน จะชวยลดปญหาภาวะโลกรอน และ
สงผลใหเกิดประโยชนตอระบบนิเวศ ชวยลดมลพิษ      ชวยสรางอากาศบริสุทธิ์ ชวยปองกันน้ำทวม และทำใหมี
น้ำตลอดป เนื่องจากตนไมดูดซับน้ำไวในฤดูฝนและคอยๆปลอยออกมาในฤดูแลง  การปลูกตนไมนอกจากจะเปน
การลดภาวะโลกรอนแลวยังเปนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในฐานะหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการคุมครอง       
ดูแล และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เล็งเห็นวาปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาท่ีจะสงผลกระทบ
ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน ท้ังดานการประกอบอาชีพ ดานสุขภาพ และดาน
สิ่งแวดลอมท้ังในปจจุบันและอนาคตหากไมไดรับการแกไข  โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน  องคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ควรไดรับสงเสริมและสนับสนุนการใหเขา
มามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการสรางจิตสำนึก ตระหนักและ  

                                                                                                         

   /เห็นคา... 
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เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและเขามามีสวนรวมเปนสื่อกลางในการรณรงคใหเด็ก เยาวชนและประชาชน
ใสใจใหความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวม   ในการรักษาแหลงตนน้ำเพ่ือสรางความ
อุดมสมบูรณของแหลงตนน้ำลำธาร รวมท้ังเห็นถึงผลกระทบ        ตอปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดโครงการเยาวชน      คนรักษโลก ข้ึนเพ่ือใหเด็กและเยาวชนเปน
สื่อกลางในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคนตระหนักถึงปญหา   และผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และสรางความรูความเขาใจแกเด็กและเยาวชน         ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูสืบไป 
 

3.วัตถุประสงค 
1. เด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคนตระหนักถึงปญหาและ

ผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1. เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหเด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปญหา และเห็นความสำคัญของการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
 3. เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน            
ในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 

4.เปาหมาย 
1. จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมเปนสื่อกลางในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคน

ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน และหนวยงานภาครัฐโดยการปลูก
ปาตนน้ำ จำนวน 1 แหง 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและการสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอนใหกับครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป จำนวน  2,000  คน 
 4. จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของครู และนักเรียนในการลดปญหาภาวะโลก
รอนซ่ึงเปนการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก 
 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

6.งบประมาณดำเนินการ    
 จำนวน 2,500,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

7.สถานท่ีดำเนินการ 
 ภายในจังหวัดแมฮองสอน 
 
 

 
 

/8.วิธ.ี.. 
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8.วิธีดำเนินการ 
 1. กิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ เชน กิจกรรมการ
ปลูกปาตนน้ำ อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีท่ีถูกทำลาย เพ่ือเปนการฟนฟูระบบนิเวศให
คงอยูตอไป 
 2. กิจกรรมใหความรูและการสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอนใหกับครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน โดยมี
กิจกรรมท่ีเนนใหเยาวชน ประชาชนไดตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ       

3. กิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมเปนสื่อกลางในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคน
ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมประกวดแฟชั่นรีไซเคิล       
การประกวดวงดนตรีและใหศิลปนท่ีเปนตนแบบท่ีมีชื่อเสียงเขามามีสวนรวมในการรณรงคดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทำใหเยาวชน และประชาชน ไดเห็นถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาทักษะ ความสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมในอนาคต 
 4. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของครู และนักเรียนในการลดปญหาภาวะโลก
รอนซ่ึงเปนการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก  
 

9.ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1. กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ 
 2. กิจกรรมใหความรูและการสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอนใหกับครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
 3. กิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมเปนสื่อกลางในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคน
ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของครู และนักเรียนในการลดปญหาภาวะโลก
รอนซ่ึงเปนการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เยาวชน และประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        

เกิดความรูสึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ินของตนเอง 

 2. เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอน และมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญในการใช

ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 3. เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักถึงการใชพลังงานตางๆ อยางประหยัด 

 4. หนวยงานภาครัฐ เยาวชนและประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 

 
 
 

/1.ชื่อโครงการ... 
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1.ช่ือโครงการ  

  โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง       ท่ี
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540  กำหนด ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมี
อำนาจและหนาท่ี ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน        ของตนเองและ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  
มาตรา 17  (8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน          และ(23)  การจัดใหมีระบบ
รักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด  และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินได
กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว.4522  ลงวันท่ี ๑1  
สิงหาคม  ๒๕๕8 เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เปนประจำทุกๆปแหลงท่ีมา
ของรายไดหลักท่ีสำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน คือ ภาษีท่ีรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐ
จัดสรรให ภาษีท่ีสวนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรรใหท้ังจำนวนและรายไดท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอนจัดเก็บเอง เชน คาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม ภาษีบำรุงองคการ
บริหารสวนจังหวัด จากสถานคาปลีกน้ำมันและยาสูบ  เพ่ือใหองคการสวนจังหวัดแมฮองสอนมีรายไดเพียงพอ
กับคาใชจายประจำป สถานะการคลังเกิดความคลองตัว มีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึนมีงบประมาณเพียงพอตอการ
บริหารจัดการในการพัฒนาทองถ่ิน  จัดทำบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
แมฮองสอนไดท่ัวถึง  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนารายไดท้ังสวนท่ีจัดเก็บ
เองและภาษีท่ีสวนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดโอนจัดสรรใหองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนท้ังจำนวน ดวย
วิธีการสรางความรู     ความเขาใจ กระตุน  ปลูกจิตสำนึกใหผูประกอบการและประชาชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนารายได          ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งท่ีชวยพัฒนารายไดใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางยั่งยืน  
ตลอดจนใหประชาชนเขาถึงบริการภาครัฐสะดวกยิ่งข้ึน  ทำใหผูประกอบการ และประชาชนผูเสียภาษีและ
คาธรรมเนียมไดรวมกันพัฒนาการจัดเก็บรายไดและเปนการสรางเครือขายการมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดท่ีจัดเก็บเองและภาษีท่ีสวนราชการอ่ืนจัดเก็บและ    จัดสรรให 
                  ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ไดตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองไดในระยะยาว และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาบริหารจัดการทองถ่ินท่ีดีในการสราง
ความรูความเขาใจใหกับประชาชน และใหรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเพ่ิมมากข้ึน  
สามารถนำรายไดไปพัฒนาจังหวัดแมฮองสอนท้ังดานการศึกษา วัฒนธรรม       ดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค  จึงไดจัดทำ “โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน” ข้ึน  
 
 

/3. วัตถุประสงค... 
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 3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนและผูประกอบการทราบถึงข้ันตอน วิธีการยื่นชำระ
และชองทางการชำระภาษีและคาธรรมเนียมบำรุงขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
                   3.2 เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับแหลงท่ีมารายไดของทองถ่ิน   
                3.3 เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและเขาถึงบริการของภาครัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียมกันใน
ดานรับบริการโอนยายใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน และจดทะเบียนรถใหม (กรณีรถทุกประเภทคางชำระภาษี
ติดตอกันเกิน 3 ป) 
  3.4 เพ่ือสรางความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนและสวนราชการอ่ืน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ผูประกอบการ และประชาชน ในการพัฒนารายไดของทองถ่ิน 
  3.5 เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายไดสวนท่ีจัดเก็บเองและภาษีท่ีสวนราชการอ่ืนจัดเก็บและจัดสรร
ใหท้ังจำนวน ใหเพ่ิมมากข้ึน   

        4.เปาหมาย 

          เชิงปริมาณ 
  1. ประชาชนและผูประกอบการในจังหวัดแมฮองสอนไดทราบขอมูลขาวสาร วิธีการ ข้ันตอน
การชำระภาษีและคาธรรมเนียม ตลอดจนวิธีการมีสวนรวมในพัฒนารายไดภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนต ผานปายประชาสัมพันธ  ครบจำนวน 7 อำเภอ 
                     2. ผูนำชุมชน นักเรียน และผูใชรถ ท่ีเขารวมรับการอบรมและรับบริการโอนยายเปลี่ยนใชปาย
ทะเบียนรถแมฮองสอนในพ้ืนท่ี อำเภอปาย อำเภอแมสะเรียงและอำเภอเมืองแมฮองสอน       จำนวน  600 
ราย 
            เชิงคุณภาพ 
                    1.ประชาชนและผูประกอบการ สามารถทราบขอมูลและข้ันตอนการยื่นชำระภาษีและ
คาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด และมีสวนรวมในการพัฒนารายได มีผลทำใหรายไดประเภท
จัดเก็บเองและท่ีสวนราชการจัดเก็บและจัดสรรใหเพ่ิมข้ึนไมนอยอัตรารอยละ 3 ของปท่ีผานมาก 
                     2. ผูนำชุมชน นักเรียน และผูใชรถ ไดรับความรูจากการอบรมและพึงพอใจตอบริการของรัฐ 
ในอัตรารอยละ 80 
          5. กลุมเปาหมาย 

              5.1 ผูประกอบการโรงแรม /ผูประกอบการน้ำมัน- ยาสูบ/ประชาชนท่ัวไป  รวมจำนวน         7  
อำเภอ 
              5.2 ผูนำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูใชรถ เขารวมโครงการ  จำนวน   600  ราย 

6.ระยะเวลาดำเนินการ  
  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
          7. งบประมาณในการดำเนินการ 

จำนวน  400,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561 -2564             
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

/8.วิธ.ี.. 
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      8.วิธีดำเนินการ 

  8.๑  จัดกิจกรรม “การประชาสัมพันธเสริมสรางรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน” 
โดยการดำเนินการจัดทำออกแบบปายไวนิลประชาสัมพันธ ข้ันตอน  วิธีการยื่นชำระ และชองทางการชำระ ของภาษี
บำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากสถานประกอบการคาน้ำมัน ภาษีบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากสถาน
ประกอบการคายาสูบ  และคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม และประชาสัมพันธให
ประชาชนมีสวนรวมในการใชปายทะเบียนรถจังหวัดแมฮองสอน ใหความรูเรื่องภาษีมูลคาเพ่ิมชวยทองถ่ินอยางไร  โดย
มีข้ันตอนดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ 
                       - ประชุมหารือกำหนดสถานท่ีติดตั้งปาย  และเนื้อหารูปแบบปายประชาสัมพันธ 
                      - จัดทำหนังสือขออนญุาตสวนราชการในการติดต้ังปายในเขตรบัผิดชอบ 
                        - จัดทำบันทึกขอความรวมมือกองชางในการประมาณราคาโครงปายไวนิล 
                      - ประสานผูรับจางในการจัดจางทำปายไวนิลประชาสัมพันธ 
                         - ดำเนินการติดตั้งประชาสัมพันธในพ้ืนท่ี 7 อำเภอ  เพ่ือใหผูประกอบการและประชาชนไดทราบ
ขาวสาร 
                           - รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 
                        8.2 จัดกิจกรรมการอบรมและออกบริการ “รักแมฮองสอน  ใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน” 
รวมกับสำนักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน และหนวยอ่ืนท่ีเก่ียวของ  โดยการอบรมใหความรูและออกบริการผูนำชุมชน 
นักเรียน ประชาชนผูใชรถท่ีมีความประสงคไดรับความรูและรับบริการโอนยายเปลี่ยนมาใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน 
และจดทะเบียนใหรถทุกประเภทท่ีขาดตอภาษีเกิน 3 ป  ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับรายไดทองถ่ิน กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก และเทคนิคการขับข่ีรถท่ีปลอดภัย และกระตุนใหประชาชน
เกิดความภาคภูมิใจในการใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน เปนการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกล  ไดสวนรวมในการพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ในสวนภาษีท่ีหนวยงานอ่ืนจัดเก็บ
และจัดสรรให โดยมีข้ันตอนดำเนินงาน ดังนี้ 

                           - ประชุมหารือคณะทำงาน ในการกำหนดกลุมเปาหมาย รูปแบบเนื้อหาท่ีใชในการอบรม รูปแบบ
การจัดทำสื่อท่ีใชในการอบรม  
                           - ประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมกับสำนักงานขนสงจังหวัดแมฮองสอน  ในการ        
บูรณาการทำงานและเตรียมความพรอมในการเปนวิทยากรใหความรู และใหบริการกับประชาชนในพ้ืนท่ี       
ดานการจดทะเบียนโอนยายปายทะเบียนรถทุกประเภท  ตอภาษีรถท่ีขาดตอภาษีเกิน ๓ ป ดานตรวจสอบรถ
และตรวจสภาพรถ 

      - ดำเนินการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีอำเภอปาย  อำเภอแมสะเรียง และอำเภอเมืองแมฮองสอน  
โดยประสานขอความรวมมือ กำนัน ผูใหญบาน โรงเรียนระดับมัธยมประจำอำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีอำเภอปาย อำเภอแมสะเรียงและอำเภอเมืองแมฮองสอน  สงขอมูลผูนำชุมชน ประชาชนท่ีมีความ
ประสงคจะรวมรับการอบรมและใชบริการโอนยายใชปายทะเบียนจังหวัดแมฮองสอน 

     -  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 
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9. ข้ันตอนดำเนินการ 

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

 9.2 กิจกรรม รักแมฮองสอนรวมใจใชปายทะเบียนรถแมฮองสอน  จำนวน 3  ครั้ง 
  1.ขอความเห็นชอบโครงการ 
  2.ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 
  3.ดำเนินการประชาสัมพันธ /ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ   
  4.ดำเนินการดานการเบิกจาย  
  5.รายงานผลการดำเนินโครงการ 

๑0.ผูรับชอบโครงการ 
  กองคลัง  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
11.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
                   1.ประชาชนและผูประกอบการรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับวิธีการข้ันตอน ชองทางการ
ชำระภาษีและคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดมีสวนรวมในการพัฒนารายไดทองถ่ินเพ่ิม    
มากข้ึน 
                 2.ประชาชนไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับแหลงท่ีมาของรายไดทองถ่ิน   
                   3. ประชาชนไดรับความสะดวกและลดภาระคาใชจายในการเขารับบริการโอนยายเปลี่ยนใช
ปายทะเบียนรถแมฮองสอน 
                    4. เกิดความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ี และสวนราชการ  ผูประกอบการ ประชาชนในการรวมกันพัฒนารายไดทองถ่ินรวมประสานการทำงาน
แบบบูรณาการกับสวนราชการอ่ืน องคกรกปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน รวมถึงประชาชนดานการพัฒนารายไดของ
องคกร  
                    5. องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนมีรายไดท่ีจัดเก็บเองและสวนราชการอ่ืนจัดเก็บ
จัดสรรให เพ่ิมมากข้ึน 
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1.2.3   สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.ช่ือโครงการ  

 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตนแบบตามแนวคิดวนเกษตร 
 

2.หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดดำเนินโครงการสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงวนเกษตร           

ป พ.ศ.2559 โดยไดบูรณาการรวมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสบเมยและสำนักงานเกษตรอำเภอ          แมสะ

เรียง  ในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชทางเลือกพ้ืนท่ีอำเภอสบเมย และอำเภอ       แมสะเรียง  

ไดแก อะโวคาโดและเสาวรส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานและสรางรายได

ใหกับเกษตรกร สรางแหลงเรียนรูการปลูกพืชทางเลือกท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและสรางทางเลือกให

เกษตรกรในการเพาะปลูก  

  ในป พ.ศ.2560 ไดมีติดตามและประเมินผลเกษตรกรตนแบบท่ีเขารวมโครงการในพ้ืนท่ีอำเภอ             
แมสะเรียง และอำเภอสบเมย พบวาตนกลาในแหลงเรียนรูท่ีไดรับการสงเสริมจากองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอนยังไมสามารถใหผลผลิตไดเทาท่ีควร เนื่องจากประสบปญหาโรคและแมลงท่ีเกิดข้ึนกับเสาวรสและอะ
โวคาโด แหลงน้ำไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนพืชและการติดตามใหคำแนะนำของเกษตรอำเภอทำได
ยาก เนื่องจากขอจำกัดของบุคลากรท่ีมีไมเพียงพอและระยะทาง  จึงไมสามารถดูแลเกษตรกรไดอยางท่ัวถึง  ซ่ึง
จากการวิเคราะหผลการติดตามประเมินผลโครงการดังกลาวพบวาปจจัยความสำเร็จของโครงการดังกลาว คือตัว
ของเกษตรกร ซ่ึงจากการดำเนินโครงการดังกลาว เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูและความเขาใจใน
การเพาะปลูกท้ังพืช 2 ชนิดยังไมเพียงพอ เนื่องจากระยะเวลาในการอบรมมีจำกัด ทำใหเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการไดรับความรูท่ีไมเพียงพอเม่ือประสบปญหา           ไมสามารถแกไขไดและขยายผลไปยังคนในชุมชนได
เทาท่ีควร จึงมีความจำเปนตองพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู สามารถพ่ึงพาตนเองได โดยนำเกษตรกรท่ีผานการ
อบรมและเกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการ          เขารับการพัฒนาองคความรูเชิงปฏิบัติการจากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญ ในดานการเพาะปลูกเสาวรสและ       อะโวคาโดและศึกษาดูงานในแหลงเรียนรูท่ีมีการเพาะปลูกท่ี
ประสบความสำเร็จ เพ่ือจักไดนำมาปรับใชในการเพาะปลูกของเกษตรกรเพ่ือสรางรายไดอยางยั่งยืนเปนตนแบบ
เกษตรกรและขยายเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนอยางแทจริง อีกท้ังยังสามารถลดการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือทำ
การเกษตรเชิงเดี่ยวอีกทางหนึ่งดวย 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีในการ

สงเสริมอาชีพ  สรางรายได  ลดรายจายมุงเนนการแกไขปญหาความยากจนและพ้ืนท่ีทำกิน โดยการสงเสริมให

ประชาชนพ่ึงพาตนเองได รูจักจัดสรรท่ีดินท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการปลูกพืชแบบผสมผสานมี

ทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ซ่ึงทางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดเล็งเห็นวาการ

พัฒนาเกษตรกรท่ีไดรับการสงเสริมพืชทางเลือกแลวและเกษตรกรท่ีสนใจ  ไดรับการเรียนรูเพ่ิมเติมในดานการ

ปลูกเสาวรสและอะโวคาโด ทำใหเกษตรกรมีองคความรูในการเพาะปลูกเพ่ิมมากข้ึน เรียนรูวิธีการดูแลรักษาพืชท่ี

ไดรับการสนับสนุนอยางถูกตองและเหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาตอยอดเพ่ือสรางรายไดท่ีม่ันคง และสามารถ  

 

/ขยาย...                                                                             
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ขยายความรูไปยังเกษตรกรรายอ่ืนท่ีมีความสนใจในการปลูกพืชทางเลือกท่ีสรางรายได เพ่ือใหสามารถเปนแหลง

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตนแบบตามแนวคิดวน

เกษตร ข้ึน                                                                                          

3.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตนแบบในการปลูกพืชทางเลือก 
2. เพ่ือสรางแหลงเรียนรูดานเกษตรทางเลือกใหเกิดข้ึนในชุมชน 
3. เพ่ือลดการบุกรุกพ้ืนท่ีปา 

 

4.เปาหมาย 
- เชิงปริมาณ กลุมเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจำนวน 60 ราย 
- เชิงคุณภาพ กลุมเกษตรกรไดรับการพัฒนาดานความรู และทักษะในการเพาะปลูกพืชทางเลือก      
                     ไดแก เสาวรส และอะโวคาโด 
 

5.กลุมเปาหมาย 
 เกษตรกรในพ้ืนท่ี อำเภอสบเมย จำนวน 30 คน และ เกษตรกรในพ้ืนท่ีอำเภอแมสะเรียง           
จำนวน 30 คน 
  

6.ระยะเวลาและสถานท่ี 
 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564  ภายในจังหวัดแมฮองสอน 
 

7.งบประมาณ 

 จำนวน  500,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

8.วิธีการดำเนินงาน 

     ข้ันเตรียมการ 
  - ประสานเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในปท่ีผานมา  จำนวน 60  ราย 

- ประสานสถานท่ีฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
- ประสานวทิยากร 

ข้ันการดำเนินงาน 
- กำหนดการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  โดยมีกลุมเกษตรกรพรอมเจาหนาท่ี จำนวน 70 คน      

 โดยแบงการอบรมเปน 2 รุน 
- ติดตามและประเมินผลการอบรมตามโครงการ จากผูเขารวมโครงการ 
 
 
 
 

/9. ข้ันตอน... 
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9.ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบในการดำเนินงานตามโครงการ 
 2. ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 
 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธโครงการ 
 4.เบิกจายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
  

 
10.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองแผนและงบประมาณ                                                                                

11.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. เกษตรกรตนแบบมีความรูและความเขาใจในการปลูกพืชเชิงวนเกษตร 
๒. เกิดแหลงเรียนรูการปลูกพืชทางเลือกท่ีมีโอกาสทางการตลาดและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. กลุมเกษตรกรมีสวนรวมในการชวยอนุรักษระบบนิเวศในพ้ืนท่ีจากการปลูกพืชทางเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.3.1 สรางจิตสำนึก... 



 
-49- 

 
 
1.3.1  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. โครงการ... 
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1.โครงการ   
 เสริมสรางเยาวชนสมานฉันท (Together) 
 

2.หลักการและเหตุผล 

 เยาวชน ถือเปนกำลังในการพัฒนาประเทศให เจริญกาวหนา  ท้ั งทางดานเศรษฐกิจ สังคม                
และความม่ันคงของชาติในอนาคต  เยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาท่ี
ดี  ยังตองมีคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี เปนองคประกอบท่ีสำคัญในการดำเนินชีวิต จึงจะเปนบุคคลท่ี
เรียกวาเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  เยาวชนท่ีขาดคุณธรรม
เปรียบเสมือนกับตนไมท่ีขาดรากแกวไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมท่ีขาดความสมดุล  การสงเสริม
และจัดกิจกรรมใหความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแกเด็กและเยาวชน          มีความสำคัญ 
เพ่ือเสริมสรางเยาวชนใหเปนคนดี  คือ  สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 ในยุคสมัยท่ีสังคมและเศรษฐกิจกาวกระโดดอยางรวดเร็ว  ทำใหมีปญหาทางสังคมก็มากข้ึนเปนลำดับ 
เด็กและเยาวชนก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังนั้น  การพัฒนาดานจิตใจแกเยาวชนถือเปนเรื่องจำเปน
ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาท 
อำนาจ หนาท่ี  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกเด็กและเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน     ตามยุทธศาสตรดานการ
อนุรักษ สงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน จึงไดบูรณาการทำงานรวมกับ ชมรม
นักศึกษาคริตสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (วิทยาลัยแมฮองสอน) จัดทำโครงการเสริมสรางเยาวชน
สมานฉันท  (Together) ข้ึน   

3.วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจถึงการเปนเยาวชนท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 
 2.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถใชหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใชเพ่ือดำรงตนอยูในสังคม          
ไดอยางมีความสุขและเหมาะสมถูกตอง 
 3.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนตระหนักถึงการเปนคนดี อันหมายถึง  การเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมในการ        
ดำเนินชีวิต  เปนผูท่ีมีจิตอาสาใหกับสังคม  เปนผูท่ีจะรวมสรางสังคมใหเปนสังคมท่ีนาอยู  ตลอดจนการปลูกฝง
ใหเด็กและเยาวชนเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต  เปนผูมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ 
 

4.เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ   เด็กและเยาวชนในจังหวัดแมฮองสอน  จำนวน  450  คน  
เชิงคุณภาพ  เด็กและเยาวชนเขาถึงการเปนผูมีมีคุณธรรมจรยิธรรมในการดำรงชีวิต 
  

5.กลุมเปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

6.สถานท่ีดำเนินการ 
ภายในจังหวัดแมฮองสอน  

7.ระยะเวลาดำเนินการ   
 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564                                                 /8. งบประมาณ... 



-51- 

 

8.งบประมาณดำเนินการ  
 จำนวน 100,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

9.วิธีการดำเนินงาน 

 1.เสนอจัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2.บูรณาการการทำงานรวมกันกับ ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม                              
(วิทยาลัยแมฮองสอน) และสถานบันการศึกษาในจังหวัดแมฮองสอน   
          3. ชมรมฯ ประสานงานกับสถานศึกษา กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 
          4. ชมรมฯ ประสานจัดหาวิทยากรบรรยายใหความรู 
          5. ชมรมฯ จัดเตรียมสถานท่ีอบรม 
 6. ดำเนินการจัดฝกอบรม  1 วัน  และนำเสนอกิจกรรมจิตอาสาของเครือขายเยาวชนคริสจาก  คริส
จักรตางๆ  

7.ติดตามประเมินผลโครงการ  (แบบประเมินความพึงพอใจ) 
 

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

11.ผูรับผิดชอบโครงการ 
- กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
- ชมรมนักศึกษาคริสเตียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (วทิยาลัยแมฮองสอน) 

 

12.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.เด็กและเยาวชนเขาใจถึงการเปนเยาวชนท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ 
 2.เด็กและเยาวชนสามารถใชหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใชเพ่ือดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 3.เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงการเปนคนดี  
 
 
 
 
 
 

/1. โครงการ... 



-52- 
 

1.ช่ือโครงการ 
 อบรมจริยธรรมอิสลาม 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 มัสยิดญามีอาตุลอิสลามเปนมัสยิดท่ีเกาแกท่ีสุดในจังหวัดแมฮองสอน คูกับชุมชนมุสลิม ซ่ึงถือไดวาเปน

ชุมชนแรก และใหญท่ีสุดของจังหวัด เปนศูนยกลางการปฏิบัติศาสนากิจของประชาชนในโซนใตท้ังหมด            

4 อำเภอ จำนวนมากกวา 100 คน โดยมีศูนยอบรมศาสนาและจริยธรรมประจำมัสยิดซ่ึงไดรับอนุญาตจัดตั้ง

โดยกรมการศาสนา (ซ่ึงตอมาไดขยายการดำเนินกิจกรรมสู 4 อำเภอในโซนใตของจังหวัดแมฮองสอน)                     

ไดรับการอนุเคราะหจัดสรางอาคารโดย องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ใหเปนศูนยกลางการประกอบ

กิจกรรมดานศาสนา อีกท้ังเปนแหลงเรียนรูด านวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลากหลายแกชนทุกศาสนิก                         

เพ่ือเปนการสานตอเจตนารมดังกลาว คณะทำงานดานการศึกษาของชุมชนมุสลิมจึงไดกิจกรรมการอบรมศาสนา 

และจริยธรรมข้ึนในศูนยจริยธรรมอิสลามของมัสยิด เพ่ือรวมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูหลักธรรมศาสนาสูการ

ดำเนินชีวิตแกเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ     ท้ังมุสลิมและตางศาสนิกท่ี

แวะเวียนเขามารับฟงการบรรยายธรรมสัญจร เพ่ือนำสูการดำเนินชีวิตท่ีมีความสมานฉันท และสรางสรรคสังคม

ใหสุขสงบรวมกัน 
 

3.วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหเยาวชนมุสลิมไดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปจากศาสนา

อ่ืนๆ 

- เพ่ือใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในการเขารวมกิจกรรม 

- เพ่ือใหเยาวชน ประชาชนไดรับการพัฒนาทางดานจริยธรรมและคุณธรรมศาสนามากข้ึน 

- เพ่ือเสริมสรางความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนใหแนนแฟน และสรางสังคมสันติสุข 

4.กลุมเปาหมาย 

- เยาวชนและประชากรมุสลิมในพ้ืนท่ี 4 อำเภอ คืออำเภอขุนยวม แมลานอย สบเมยและอำเภอ           

แมสะเรียง จำนวน 100 คน 

- กลุมรวมสังเกตการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากศาสนิกอ่ืนท่ีสับเปลี่ยนแวะเวียนรวมสังเกตการณ                   

จำนวน 70 คน 

5.วิธีดำเนินการ 

- เสนอตอประชุมประชาคมแผนขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

- จัดทำโครงการ และเสนอตอองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

/จัดประชุม... 



-53- 

 

- จัดประชุมคณะทำงาน อบรมพ่ีเลี้ยง และวิทยากร 4 อำเภอ กอนการอบรมสองสัปดาห เพ่ือเรียนรู

หลักการดูแลเยาวชนรวมกับวิทยากร เพ่ือใหมาตรฐานหลักสูตรการจัดอบรมเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- จัดการอบรมเยาวชนจาก 4 อำเภอเรื่องการละหมาด การถือศีลอด การดำเนินชีวิตประจำวัน       

ตามหลักการศาสนาอิสลาม ประกอบกับการเสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตใหผู

เขารับการอบรม 

- ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานเสนอตอผูสนับสนุนงบประมาณ 
 

งบประมาณในการดำเนินการ 

 จำนวน 300,000.- บาท (งบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 

สถานท่ีดำเนินการ 

 ภายในจังหวัดแมฮองสอน 

ผูรับผิอชอบโครงการ 

 กองการศึกษาฯ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

- ศาสนาอิสลามไดรับการสืบทอด และเขาใจอยางถูกตอง 

- เยาวชนมุสลิม และเยาวชนตางศาสนิกไดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอกัน 

- เยาวชนไดนำหลักธรรมศาสนาอิสลามสูการดำเนินชีวิต 

- เยาวชนไดรับการพัฒนาในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมในการใชชีวิต 

- ประชาชนทุกศาสนาอยูรวมกันอยางสันติสุขโดยไมแบงแยก 
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1. โครงการ 

  เขาคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุนใหญ โรงเรียน      

อบจ.บานจองคำ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 กำหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองจัดใหมีการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมบังคับ โดยใหนักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจและความตองการ

ของผูเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคนพบความสามารถของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงเปน

กระบวนการท่ีจะพัฒนาผูเรียนดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย           การพ่ึงตนเอง การ

เสียสละตอสังคมและและความเปนประชาธิปไตย 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงจัดใหแกผูเรียนทุกกลุมและมีความมุงหมายใหผูเรียนสามารถ

นำความรูดานตางๆไปใชในการประกอบอาชีพ หรือแกไขปญหาในชีวิตประจำวันไดมีหลักการจัดโดย กำหนด

วัตถุประสงคและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม จัดใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและ

ความสามารถของผูเรียน บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูตลอด

ชีวิต ใชกระบวนการกลุมในการจัดประสบการณเรียนรูฝกใหคิดวิเคราะหสรางสรรคจินตนาการท่ีเปนประโยชน

และสัมพันธกับชีวิตในแตละชวงวัยอยางตอเนื่อง มีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมกำหนดเวลาในการ 

จัดกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมาย              ของสถานศึกษา ผูเรียนเปนผูดำเนินการ 

มีครูเปนท่ีปรึกษายึดหลักการมีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกรท้ังภาครัฐและ

เอกชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคลองกับ

กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่องโดยถือวาเปนเกณฑประเมินของการผานชวงชั้นเรียน 

 วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เปนวิชาหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู เรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ         

ไดกำหนดใหมีข้ึนในโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมีประสบการณ ทักษะชีวิต เปนการจัดการศึกษาตามจุด    มุง

หมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนให

เปนบุคคลท่ีสมบูรณ โดยเฉพาะกิจกรรม การอยูคายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และเดินทางไกลลูกเสือ เพ่ือฝก

และทดสอบความรู ตองกระทำโดยปฏิบัติจริง เพ่ือใหนักเรียนมีประสบการณโดยตรง       รูจักการใชชีวิต

รวมกันและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 อยางไรก็ตามเพ่ือใหการดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด    โรงเรียน 

อบจ. บานจองคำ  ไดนำหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ของ ป.ป.ช. มาปรับใชในโครงการนี้ดวย      เพ่ือเปนการให

ความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องของการปองกันการทุจริตนำไปสูการเปนพลเมืองท่ีดีและ   การเปนลูกเสือท่ีมี

จิตสำนึกหรือคานิยมเก่ียวกับการตอตานการทุจริต  
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหความรูนักเรียนตามเนื้อหาหลักสูตรวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ในแตละระดับ 

 3.2 เพ่ือฝกการใชชีวิตรวมกันของนักเรียน โดยเนนกระบวนการกลุมเปนสำคัญแกปญหาเฉพาะหนา

ลักษณะการพ่ึงตนเอง 

 3.3 เพ่ือทบทวน ทดสอบและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของลูกเสือ ตลอดปการศึกษา     ตาม

จุดประสงคของการเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 3.4 เพ่ือฝกความสามารถ มีวินัย มีใจเมตตากรุณาและรูจักบำเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 

 3.5 สรางความรูความเขาใจในหลักการและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของของ ป.ป.ช.  

 3.6 สรางเครือขายลูกเสือชอสะอาดใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา 
 

4.เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 ทุกคนจำนวน 300 คน 

  -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ทุกคนจำนวน 150 คน 

  -ผูบังคับบัญชาลูกเสือ คณะครูและบุคลากรโรงเรียน จำนวน 50 คน 

 เชิงคุณภาพ 

  -ลูกเสือ – เนตรนารี ไดฝกกระบวนการทำงานรวมกันเปนหมูคณะ การแกปญหา        การ

พ่ึงพาตนเอง มีความสามัคคี อุทิศตนและบำเพ็ญประโยชนเพ่ือสวนรวม ตลอดจนฝก ทดสอบและประเมินผลการ

เขารวมกิจกรรมของลูกเสือ สามารถนำความรูสูการปฏิบัติไดอยาง เหมาะสม 
 

5.วิธีดำเนินการ 

 5.1 ประชุมวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมการเขาคายและเดินทางไกลกับนายหมูลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

และสามัญรุนใหญ 

 5.2 นำผลการวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมการเขาคายและเดินทางไกลของนายหมูลูกเสือ –       เนตร

นารี สามัญและสามัญรุนใหญมาออกแบบกิจกรรมระหวางผูบังคับบัญชาลูกเสือ คณะครูและบุคลากร 

 5.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 5.4 กำหนดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะสั้น 30 ชั่วโมง และพรอม

แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบจำนวน 10 กิจกรรม ประกอบดวย 

  1. กิจกรรมประวัติความเปนมา ขบวนการลูกเสือ   

  2. กิจกรรมแผนท่ี เข็มทิศและดวงดาว 

  3. กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย 

  4. กิจกรรมลูกเสือชอสะอาด 
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  5. กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

  6. กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องตน 

  7. กิจกรรมเกม กีฬาและนันทนาการ 

  8. กิจกรรมงานประดิษฐ งานฝมือ 

  9. กิจกรรมเง่ือนและการผูกแนน 

  10. กิจกรรมระเบียบแถว ระบบหมูกิ และเตรียมเขาคายและเดินทางไกล 

 5.5 กำหนดกิจกรรมเขาคายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุนใหญคาย

ชัว่คราว ณ โรงเรียน อบจ.บานจองคำ จำนวน 3 วัน 2 คืน ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม 

  1. การเปดกองและเดินทางไกล 

  2. ราชสดุด ี

  3. การปฐมนิเทศการเขาคาย การเปดคายและกิจกรรมชาวคาย 

  4. กิจกรรมการประกอบอาหาร 

  5. กิจกรรมบุกเบิกและผจญภัย 

  6. ชุมนุมรอบกองไฟ 

  7. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 

  8. กิจกรรมนันทนาการ 

  9. กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 

  10. กิจกรรมสรุปผลการเขาคายและพิธีมอบเกียรติบัตร 

 5.6 จัดเตรียมอุปกรณท่ีใชในแตละกิจกรรม 

 5.7 จัดทำคูมือและเอกสารประกอบการเขาคายพักแรม 

 5.8 จัดทำบานบุกเบิกและฐานผจญภัย จำนวน 15 ฐาน โดยใชวิทยากรในการควบคุมฐานท่ีตองการ

ความปลอดภัยเปนพิเศษ จำนวน 5 คน คนละ 3 ชั่วโมง 

 5.9 ดำเนินงานตามโครงการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะสั้น 

และกิจกรรมเขาคายพักแรมและเดินทางไกลตามเวลาท่ีกำหนด 

 5.10 ประเมินผลโครงการ 

 5.11 สรุปผลการดำเนินงาน 

 5.12 จัดทำรายงาน 
   

6. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 6.2 ดำเนินการดานพัสดุดานการเงินการคลัง 

 6.3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธโครงการ 
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 6.4 เบิกจายเงินตามโครงการ 

 6.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 7.1. กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร ระยะส้ัน 30 ช่ัวโมง (ดำเนินการระหวาง

ปงบประมาณ  2562-2564) 

 7.2. กิจกรรมเขาคายพักแรมและเดินทางไกล (ดำเนินการระหวางปงบประมาณ  2562-2564) 
 

8. สถานท่ี 

 โรงเรียน อบจ.บานจองคำ 
 

9. งบประมาณ  

 จำนวน 100,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

 โรงเรียน อบจ.บานจองคำ 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 11.1 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุนใหญมีความรูตามเนื้อหาหลักสูตรวิชาลูกเสือ – เนตรนารี 

ในแตละระดับ 

 11.2 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุนใหญ สามารถใชชีวิตอยูรวมกัน แกปญหาเฉพาะหนาและ

พ่ึงตนเองได 

 11.3 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุนใหญไดทบทวน ทดสอบและผานการประเมินเขารวม

กิจกรรมของลูกเสือ ตลอดปการศึกษาตามจุดประสงคของการเรียนวิชากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 11.4 ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุนใหญเกิดความสามัคคี มีใจเมตตากรุณาและรูจักบำเพ็ญ

ประโยชนตอสวนรวม 

 11.5  ลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญและสามัญรุนใหญมีความรูความเขาใจในหลักการและสามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของของ ป.ป.ช.  

 11.6 เกิดเครือขายลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา 
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 1.3.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
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1.โครงการ 

 ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน(การสงเสริมการมีสวน

รวมของเยาวชนในการติดตาม  ตรวจสอบ  การทุจริตในภาครัฐ) 

2.หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและประพฤติมิชอบไดกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจ  

การเมือง  สังคม  ความม่ันคง  ตลอดจนภาพลักษณและความนาเชื่อถือของประเทศ  ซ่ึงผลกระทบดังกลาวได

สงผลตอเนื่องทำใหประชาชนสังคมมีความคาดหวังตอกระบวนการตางๆของภาครัฐท่ีจะแกไขปญหาและ

ดำเนินการใดๆในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ  ซ่ึงคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไดกำหนดยุทธศาสตรชาติวาดวย       การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตไว  4  ยุทธศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการประสานความรวมมือ

ในการดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครับและแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ  โดยใหบรรจุ

ไวในแผนปฏิบัติราชการ  4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจำป              โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐทุก

องคกรตองจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตนเอง  องคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน  จึงไดจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  4  ป  ขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  ท่ีสอดรับกับยุทธศาสตรท่ี  2 บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  มาตรการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและความเขมแข็งของภาคประชาชน  องคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอนไดกำหนดใหภาคประชาชนตองใหมาประชาคมมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน  จึงไดจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)          และสำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.)  และไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง 
 

3.วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือสงเสริม  เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกเด็กและเยาวชน  ตามหลักธรรมาภิบาล          

โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศนในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

 2.เพ่ือสรางเครือขายเยาวชนในสถานศึกษาในการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษากับองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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3.เพ่ือสรางความเขาใจในหลักการประชาธิปไตยและระบบกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม        และถวงดูลการ

ใชอำนาจใหเหมาะสม  ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของเด็กและ

เยาวชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิในภาครัฐ            

 4.เพ่ือสรางความเขาใจแกเด็กเยาวชนเก่ียวกับปญหาหารทุจริต  รวมถึงแนวทางข้ันตอนใน       การ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหสัมฤทธิ์ผล                                                  

 5.เพ่ือเผยแพรชองทางในการรองเรียนรองทุกขตามแนวทางและข้ันตอนในการปองกัน           และ

ปราบปรามการทุจริต 

 6.เพ่ือชี้แจงทำความเขาใจถึงแนวทางโครงขายภารกิจงานและการทำงานของภาครัฐโดยเฉพาะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีใกลชิดกับภาคประชาชนมากท่ีสุด 
 

4.เปาหมายการดำเนินงาน 

 การอบรมเด็กและเยาวชนโรงเรียน อบจ.บานจองคำ  รวมถึงครูประจำชั้น  จำนวน  75  คน           

และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ  จำนวน  25  คน  รวมท้ังหมด  100  คน 
 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

6.วิธีการดำเนินงาน 

 1.รวบรวมขอมูลจากแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 

 2.ประสานงานโรงเรียน  อบจ. บานจองคำ  ถึงแนวทางในการจัดทำโครงการและจำนวนกลุมเปาหมาย   

 3.ประสานงานสถานท่ีศึกษาดูงานตามกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของในกระบวนการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ 

 4.จัดอบรมกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 5.แบงกลุมและเดินทางเพ่ือศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของในกระบวนการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  สรุปผลการศึกษาดูงานและรายงานผลเปนกลุม 

 6.สรุปโครงการและรายงานตอผูบังคับบัญชา 
 

7.ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 1.ขอความเห็นชอบดำเนินโครงการ 

 2.ดำเนินการดานพัสดุ  ดานการเงินการคลัง 
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 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 4.เบิกจายเงินตามโครงการ 

 5.รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 

8.งบประมาณดำเนินการ 

 จำนวน 500,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน)                                                                                      
       

9.สถานท่ีดำเนินโครงการ 

 ภายในจังหวัดแมฮองสอน 
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.เด็กและเยาวชน  มีจิตสำนึกและคานิยม  ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ  วิสัยทัศนใน        

การรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 

 2.เกิดการบูรณาการความรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนกับสถานศึกษา     

ในการปองกันและปรามปรามการทุจริตภาครัฐ  รวมถึงกิจกรรมในการสงเสริมการยดึม่ันในระบบประชาธิปไตย 

 3.สามารถสรางระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถวงดูลการใชอำนาจใหเหมาะสมชัดเจน 

มีประสิทธิ  และสรางบทบาทและการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในการติดตาม  ตรวจสอบการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 4.เด็กและเยาวชนมีความเขาใจในปญหาการทุจริต  รวมถึงข้ันตอนและกระบวนการในการปองกันการ

ทุจริต 

 5.เด็กและเยาวชนทราบถึงข้ันตอนในการตรวจสอบหรือข้ึงขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
  

11.การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 1.ติดตามและประเมินผลโดยแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย  และหนวยงานท่ีไดเขาไปศึกษา            

ดูงาน 

 2.สรุปผลในภาพรวมรายงานตอผูบังคับบัญชา 
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1.3.3  สรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
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1.โครงการ  
 เครือขายตนกลา อาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

2.หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของประชากร มี

ผลสืบเนื่องทำใหเกิดปญหากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปาไมถูกทำลาย       ดินขาดความอุดม
สมบูรณ ขาดแคลนน้ำ และเกิดมลพิษทางอากาศ ฯลฯ 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถทำไดหลายแนวทาง 
เชน การปองกันคุมครองทรัพยากรท่ีสามารถเกิดข้ึนใหมไดเอง เพ่ือใหมีอัตราในการนำทรัพยากรมาใชอยูใน
ระดับท่ีสามารถเกิดข้ึนมาทดแทนไดทัน การดำเนินการแกไขหรือซอมแซมทรัพยากรท่ีลดลงหรือเสื่อมสลายของ
สิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การฟนฟู การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความฉลาดและใช
อยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอมนุษยมากท่ีสุด โดยหลีกเลี่ยงใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 
กระบวนการดำเนินการอนุรักษอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตองครอบคลุมท้ังปญหาดานการทำลาย
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความเสื่อมโทรมรวมถึงปญหาการ        กอมลพิษแกสิ่งแวดลอมท่ีจะ
สงผลกระทบกลับมาสูตัวมนุษยเองดวย  

เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน คือกลุมเยาวชนท่ีมีจิตอาสา เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา     ซ่ึงมา
จากโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 13  โรงเรียนๆ ละ 10 คน ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
มุงหวังท่ีจะใหเยาวชนกลุมนี้เปนแกนนำในการมีจิตอาสา ชวยเหลือชุมชน สังคมในดานตางๆ รวมถึงดานการดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน ซ่ึงมีภูมิลำเนาอยูในชุมชนรับรูไดถึง
ปญหาและผลกระทบตอชุมชนของตนเองท่ีเกิดจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตองการท่ีจะ
มีสวนรวมในชมุชนในการแกปญหาตามกำลังความสามารถของตนเอง ดังนั้นเพ่ือใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมใน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดจัด
โครงการ “เครือขายตนกลา อาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม” ข้ึน 

 

3.มีวัตถุประสงค 
๑. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกความเปนเยาวชนจิตอาสาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒. เพ่ือสรางความเขมแข็งของเครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน 

 ๓. เพ่ือใหเครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห มีการทำงานเปนทีม 
และมีความกลาแสดงออก 

 

4.วิธีดำเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 
 1. เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน แตละโรงเรียนรวมกันคิด วิเคราะหปญหา เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน และนำเสนอกิจกรรมกับองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน 
 2. องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ชวยกลั่นกรองกิจกรรม รวมประสานงาน หารือรวมกัน
กับเครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน เพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
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 3. องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ คาใชจายเก่ียวกับกิจกรรมท่ี
เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน แตละโรงเรียนเสนอมา/ 
 

กิจกรรมท่ี 2  
 จัดอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพของเครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน  

 

5.ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1. เสนอโครงการขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 
 2. ดำเนินการดานพัสดุดานการเงินการคลัง 
 3. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสัมพันธโครงการ 
 4. เบิกจายเงินตามโครงการ 
 5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

6.กลุมเปาหมาย 
1. เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอนรวม 13 โรงเรียนๆ ละ 10 คน จำนวน  130  คน 
2. อาจารยท่ีปรึกษาเครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน 13 โรงเรียนๆ ละ 1 คน จำนวน         13    

คน 
 รวมท้ังสิ้น   143  คน 

7.ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

8.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

9.สถานท่ีดำเนินงาน  
 กิจกรรมท่ี 1 ในพ้ืนท่ีของเครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน 
 กิจกรรมท่ี 2 อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  
 

10.งบประมาณ 
 จำนวน 300,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

11.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน เปนกลุมเยาวชนท่ีสามารถเขาใจปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน สามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการรวมแกไขปญหา 
2. เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน สามารถเปนเยาวชนตนแบบในการคิดดี ทำดี 
3. เครือขายตนกลา อบจ.แมฮองสอน มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห เขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึน        
ในสังคม และเกิดจิตสำนึกในการท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคม 
 
 

/1.โครงการ... 



-65- 
 

1.โครงการ 
 เสริมสรางพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย ใสใจสิ่งแวดลอม 

 

2.หลักการและเหตุผล 

 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยตามแบบเยาวชน  พลเมือง โดย หมายถึง พลเมืองท่ีมีคุณลักษณะ       

ท่ีสำคัญ  คือ  เปนผู ท่ียึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตยในการ
ดำรงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำรงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  อันจะกอใหเกิด
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให เปนสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยางแทจริงตามหลักการ                               
ทางประชาธิปไตย 

แนวทางของการปฏิบัติในการเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   
  ดานสังคม  ไดแก  การแสดงความคิดอยางมีเหตุผล  การรับฟงขอคิดเห็นของผูอ่ืน     การ
ยอมรับเม่ือผูอ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกวาการตัดสินใจโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ  การเคารพระเบียบของสังคม  การมี
จิตสาธารณะ  คือ  เห็นแกประโยชนของสวนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ  
  ดานเศรษฐกิจ  ไดแก การประหยัดและอดออมในครอบครัว  การซ่ือสัตยสุจริตตออาชีพท่ีทำ
การพัฒนางานอาชีพใหกาวหนา  การใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม  การสรางงานและ
สรางสรรคสิ่งประดิษฐใหมๆ  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมไทยและสังคมโลก  การเปนผูผลิตและผูบริโภค        
ท่ีด ีมีความซ่ือสัตย  ยึดม่ันในอุดมการณท่ีดีตอชาติเปนสำคัญ   

ดานการเมืองการปกครอง  ไดแก  การเคารพกฎหมาย  การรับฟงขอคิดเห็นของทุกคนโดย
อดทนตอความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน  การซ่ือสัตยตอหนาท่ีโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน  การกลาเสนอความคิดเห็น
ตอสวนรวม  การทำงานอยางเต็มความสามารถเต็มเวลา  การพัฒนาประเทศไทยในหลายทศวรรษท่ีผานมา  ได
มีการพัฒนาอยางกวางขวางในหลายๆดานไมวาจะเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนดานการเมือง
การปกครอง  ตัวแปรท่ีสำคัญท่ีเปนแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศไมใช        แคผูใหญในวัยทำงานเทานั้น  
แตยังหมายถึงเด็กและเยาวชนท่ีอยูเปนจำนวนมาก  ซ่ึงเปนสวนสำคัญในการพัฒนาสังคมเชนกัน  และมีความ
เก่ียวของกับทุกภาคสวนในสังคม 

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนท่ีกำลัง
ศึกษาอยูในสถานศึกษาวาเปนกลุมเยาวชนท่ีมีความสำคัญเปนอยางมาก  ในการท่ีจะปลูกฝงความเปนพลเมืองท่ี
สามารถจะเปนผูท่ีทำประโยชนตอบแทนคืนสูสังคมและประเทศชาติ  เปนเยาวชนท่ีมีจิตอาสา  จิตสาธารณะเพ่ือ
ชุมชนสังคม รวมถึงรวมดูแลพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถ่ินของตนเอง จึงได
จัดทำโครงการเสริมสรางพลเมืองดี  ตามวิถีประชาธิปไตย ใสใจสิ่งแวดลอมข้ึน  เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูและ
เขาใจถึงบทบาทการเปนพลเมืองดีของสังคม และเพ่ือใหเด็กและเยาวชนของจังหวัดแมฮองสอนไดเปดโลกทัศน
ทางความคิด จากการเรียนรูนอกหองเรียน ไดนำประสบการณจากการศึกษาดูงานเก่ียวกับการสราง
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน)  การเรียนรูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูใน
ประเทศไทย เพ่ือจะไดนำความรูและประสบการณมาปรับใชกับตนเองและสังคม  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพและยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

/3. วัตถุประสงค... 
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3.วัตถุประสงค   
 1. เพ่ือใหนักเรียน มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเปนพลเมืองท่ีดี ตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. เพ่ือใหนักเรียนได เปดโลกทัศนจากการศึกษาดูงานสถานท่ีตางๆ และเรียนรูประสบการณ               
นอกหองเรียน                                                                                                      
 

4. เปาหมาย 

 1. เชิงปริมาณ  
-จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแมฮองสอน  จำนวน  13  โรงเรียน (เครือขายตนกลา 

อบจ.) 
พรอมครูท่ีปรึกษา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสิ้น 155 คน 

 2. เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน ไดรับความรูจากการฝกอบรมและไดรับประสบการณจากการศึกษาดูงาน 
  - นักเรียน สามารถนำสิ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม 
 

5. กลุมเปาหมาย 
     เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. สถานท่ีดำเนินการ 
 ภายในประเทศไทย 
 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  1,070,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

9.วิธีการดำเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
2. ประสานงานกลุมเปาหมาย  สถานท่ีศึกษาดูงาน 

3. ดำเนินการกำหนดกิจกรรม ในการฝกอบรม และศึกษาดูงาน 

จำนวน  2 กิจกรรม 

 -กิจกรรมฝกอบรม  

 -กิจกรรมศึกษาดูงาน 

 4. ติดตามและประเมินผลโครงการ (แบบประเมินความพึงพอใจ) และจากการสัมภาษณผูเขารวม
โครงการ 

/10. ข้ันตอน... 



-67- 
 

10.ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1. ขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 

 2. ดำเนินการดานพัสดุดานการเงินการคลัง 

 3. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธโครงการ 

 4. เบิกจายเงินตามโครงการ 

 5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

11.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภา  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนเขาใจถึงการจะเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมตามหลักประชาธิปไตย ท้ังดานสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองการปกครอง 
 2. เยาวชน นักเรียน มีจิตสำนึกท่ีดีตอสังคม คิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนและตระหนักถึง

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3. นักเรียนสามารถนำความรูและประสบการณจากการฝกอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใชในการเรียนรู
และใชในชีวิตประจำวันได 
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1.โครงการ 
 เยาวชนคนรักษโลก 

 

2.หลักการและเหตุผล  
  

 ในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีตางๆท่ัวประเทศ เนื่องจากโลก         
มีอุณหภูมิสูงข้ึนกวาปกติ หรือท่ีเรียกวา ภาวะโลกรอน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคน ไมวาจะเปนฝนหลงฤดู อากาศท่ีรอนจัด มรสุมท่ีทำใหเกิด
อุทกภัย หรืออากาศท่ีหนาวจัด รวมถึงภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลใหเกิดภัยธรรมชาติตางๆ 
หลายสาเหตุดวยเกิดจากการทำกิจกรรมของคนท่ีสงผลตอโลก เชน การใชพลังงานและทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
เกินความจำเปน การเผาไหมเชื้อเพลิงจากถานหิน น้ำมันและกาซธรรมชาติ      จากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
ทำใหเพ่ิมกาซคารบอนไดออกไซด จากการเผาขยะอุตสาหกรรม และการตัดไมทำลายปา การถางปา การเผาปา 
ซ่ึงเปนตัวการท่ีสำคัญ ท่ีทำใหระบบนิเวศถูกทำลาย เนื่องจากพ้ืนท่ีปาถูกทำลาย กาซคารบอนไดออกไซดไป
สะสมอยูชั้นบรรยากาศมากข้ึน 

 จังหวัดแมฮองสอน มีความโดดเดนในดานสภาพภูมิประเทศ  มีพ้ืนท่ีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ มากกวา
รอยละ 80 ของพ้ืนท่ี  ประชาชนในพ้ืนท่ีตองพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในการทำมาหากิน ปลูกพืชเพ่ือยังชีพ 
ดังนั้น ปจจุบันจังหวัดแมฮองสอนจึงเปนจังหวัดหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมอันเกิดจากปญหา
ภาวะโลกรอน   ทำใหประชาชนในจังหวัดไดรับผลกระทบในหลายดาน  ไมวาจะเปนผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน แหลงตนน้ำถูกทำลาย ปาไมเสื่อมโทรม ปญหา      ภัยแลง ผลกระทบ
ดานการเกษตร เนื่องจากฟาฝนไมตกตองตามฤดูกาลหรือมีฤดูฝนยาวนานกวาปกติ สงผลใหผลิตผลทางการ
เกษตรไดรับความเสียหาย และทำใหสินคาทางการเกษตรขาดตลาดและสงผลใหราคาสินคาสูงข้ึน ผลกระทบใน
เชิงเศรษฐกิจ สงผลใหการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาภายในจังหวัดไมครึกครื้น เนื่องจากมีการ
เผาปาและทำใหเกิดปญหาควันไฟปกคลุมทัศนียภาพและแหลงทองเท่ียวของจังหวัดและยังสงผลใหเกิดผล
กระทบตอสุขภาพความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดการเจ็บปวย     ซ่ึงแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน คือการปลูกตนไม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับจังหวัดแมฮองสอน จะชวยลดปญหาภาวะโลกรอน 
และสงผลใหเกิดประโยชนตอระบบนิเวศ ชวยลดมลพิษ      ชวยสรางอากาศบริสุทธิ์ ชวยปองกันน้ำทวม และทำ
ใหมีน้ำตลอดป เนื่องจากตนไมดูดซับน้ำไวในฤดูฝนและคอยๆปลอยออกมาในฤดูแลง  การปลูกตนไมนอกจากจะ
เปนการลดภาวะโลกรอนแลวยังเปนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่งดวย 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ในฐานะหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการคุมครอง       
ดูแล และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เล็งเห็นวาปญหาภาวะโลกรอนเปนปญหาท่ีจะสงผลกระทบ
ตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน ท้ังดานการประกอบอาชีพ ดานสุขภาพ และดาน
สิ่งแวดลอมท้ังในปจจุบันและอนาคตหากไมไดรับการแกไข  โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน  องคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ควรไดรับสงเสริมและสนับสนุนการใหเขา
มามีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการสรางจิตสำนึก ตระหนักและ
เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและเขามามีสวนรวมเปนสื่อกลางในการรณรงคใหเด็ก เยาวชนและประชาชน
ใสใจใหความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีสวนรวม  

/ในการรักษา... 
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ในการรักษาแหลงตนน้ำเพ่ือสรางความอุดมสมบูรณของแหลงตนน้ำลำธาร รวมท้ังเห็นถึงผลกระทบตอปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดโครงการเยาวชนคนรักษโลก ข้ึน
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเปนสื่อกลางในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคนตระหนักถึงปญหา   และผลกระทบจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความรูความเขาใจแกเด็กและเยาวชน     ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูสืบไป 
 

3.วัตถุประสงค 
1. เด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคนตระหนักถึงปญหาและ

ผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 1. เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหเด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงปญหา และเห็นความสำคัญของการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
 3. เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน            
ในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 

4.เปาหมาย 
1. จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมเปนสื่อกลางในการรณรงคสรางจิตสำนึกให     ทุกคน

ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2. จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชน ชุมชน และหนวยงานภาครัฐโดยการปลูก
ปาตนน้ำ จำนวน 1 แหง 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและการสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอนใหกับครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป จำนวน  2,000  คน 
 4. จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของครู และนักเรียนในการลดปญหาภาวะโลก
รอนซ่ึงเปนการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก 
 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

6.งบประมาณดำเนินการ    
 จำนวน 2,500,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564            ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

7.สถานท่ีดำเนินการ 
 ภายในจังหวัดแมฮองสอน 
 

8.วิธีดำเนินการ 
 1. กิจกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ เชน กิจกรรมการ
ปลูกปาตนน้ำ อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีท่ีถูกทำลาย เพ่ือเปนการฟนฟูระบบนิเวศให
คงอยูตอไป 
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 2. กิจกรรมใหความรูและการสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอนใหกับครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน โดยมี
กิจกรรมท่ีเนนใหเยาวชน ประชาชนไดตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ       

3. กิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมเปนสื่อกลางในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคน
ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมประกวดแฟชั่นรีไซเคิล       
การประกวดวงดนตรีและใหศิลปนท่ีเปนตนแบบท่ีมีชื่อเสียงเขามามีสวนรวมในการรณรงคดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทำใหเยาวชน และประชาชน ไดเห็นถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาทักษะ ความสามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมในอนาคต 
 4. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของครู และนักเรียนในการลดปญหาภาวะโลก
รอนซ่ึงเปนการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก  
 

9.ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1. กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของเยาวชน ประชาชน และหนวยงานภาครัฐ 
 2. กิจกรรมใหความรูและการสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือชวยลดภาวะโลกรอนใหกับครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
 3. กิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมเปนสื่อกลางในการรณรงคสรางจิตสำนึกใหทุกคน
ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของครู และนักเรียนในการลดปญหาภาวะโลก
รอนซ่ึงเปนการลดปญหาการปลอยกาซเรือนกระจก 
 5. การติดตามและประเมินผล 
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เยาวชน และประชาชนมีความรู ความเขาใจ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        

เกิดความรูสึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ินของตนเอง 

 2. เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปญหาภาวะโลกรอน และมีจิตสำนึกเห็นความสำคัญในการใช

ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 3. เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักถึงการใชพลังงานตางๆ อยางประหยัด 

 4. หนวยงานภาครัฐ เยาวชนและประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
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2.1.  การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน    

จังหวัดแมฮองสอน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซ่ึง

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชน         ไมเพิกเฉยตอการ

ทุจริต ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ

รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม

นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให

ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไมนอยกวา

รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิ

บาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบันไมใชตำแหนงหนาท่ี

ทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ             

ซ่ึงปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,852 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน   

ของรัฐภายใตโครงสรางการาจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการ

กระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลกัใน

การจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน

ของประชาชนในทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปราม       

การทุจริตในระดับทองถ่ินเอง ซ่ึงจะเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคม          

ท่ีไมทนตอการทุจริต โดยไดยึดถือหรือมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน           

ในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต

และการมีส วนร วมของประชาชน  ผู บ ริห ารจึ งได ดำเนิ นการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนง                    

ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองอสน ดวยการจัดทำ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

/3.วัตถุประสงค... 



-73- 

 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอนอยางเห็นเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 2. เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน สูการรับรูของสาธารณชน                                                                        
 

4. เปาหมาย 

 1. การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  

 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปองกันกาทุจริตและตานการทุจริต 

 2. แตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 3. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน 

 5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ผูบริหารไดแสดงเจตจำนงทางการเมืองทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม 

 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  

โยกยาย  โอน  เล่ือนตำแหนง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ   
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง        

ท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ี           ตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชนผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความ

สะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายบริหารไมมีการกระจายอำนาจ หรือ

มอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ สำนัก กอง และฝายตางๆ

ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจ

เปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการ

ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการ

บริหารราชการเพ่ือใหเปนประโยชนสุขของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ กราบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ คุมคา นายกองคการบริหารสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับ

ราชการ และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่ง

หรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยากจึง

จำเปนตองมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผูบริหารและหัวหนา     สวนราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชุมมอบนโยบาย/ แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ     สั่ง

การ 

 3. จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 

 4. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 5. ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมาย           ในทุก

เดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

 2. คำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ขาราชการ  ลูกจางประจำ  และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนบุคลากรท่ีมีความสำคัญ

ตอองคกรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงงานใหเกิดประโยชน

ตอองคกรและประชาชน  การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปน

ปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ

ในการทำงานท่ีโปรงใส  สามารถตรวจสอบการทำงานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ  เปน

ธรรม  เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส  และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 ดังนั้น  เพ่ือเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร  ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงาน

บุคคลและกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ  เปนไปตามหลักคุณธรรม-จริยธรรมในการทำงาน  มีความโปรงใส       

และตรวจสอบการทำงานได  จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมและกฎหมายใหปรากฏ       

ชัดแจง 

 2. เพ่ือกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การเลื่อนตำแหนง      

และมอบหมายงานอยางเปนธรรม 

 3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 

 4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง  รูปแบบ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองโปรงใส     

สามารถตรวจสอบได  และปองกันการไดรับคำสั่งจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระเบียบ 
 

4. เปาหมาย 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ผูบริหารกำหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน(ผานการประชุมประจำสัปดาห)  ตลอดจน

การบริหารงานบุคคลเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. แตงต้ังเจาหนาท่ีในหนวยงานเปนคณะทำงานกลั่นกรอง โดยมีหนาท่ีกำหนดแนวทางในการเลื่อน

ตำแหนง-เงินเดือน                                                                           

/3.จัดทำมาตรการ... 



-78- 

 

 3. จัดทำมาตรการ  แนวทางปฏิบัติงานท่ีโปรงใส  สามารถตรวจสอบได 

 4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร 

 5. ประกาศเผยแพร 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

 2. แนวทางปองกันการไดรับคำสั่งจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระเบียบ 

 3. กลไกใหเจาหนาท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 

 4. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวา  80% 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใชประโยชน         ใน

ทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ           โดย

เครงครัด 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ          

ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทำ

บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว  ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงาน      ดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้น  การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน

ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหความสำคัญเพ่ือปองกันการใชจาย

งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหแกพวกพอง  รวมท้ัง

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง           องคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน จึงไดจัดทำมาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ     
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

 3. เพ่ือสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดประชุม 

 2. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 

 3. ประชุมคณะทำงาน  

4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ  

5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนายงานและประชาชนทราบ 

 6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           เพ่ือ

ปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน                                                                 /ระยะเวลา...                                                                                  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองคลัง/กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีมาตรการปองกันและกำกับติดตามการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค         ไมมี

ประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 

 2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกรผาน

ชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภาครัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้
   

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 

 2. เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดานจัดซ้ือ         

จัดจาง 

 3. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและเก่ียวของในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจางในฐานขอมูล 

 3. ดำเนินการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

 4. รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง เสนอผูบริหาร             เพ่ือ

ประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

 5. เผยแพรรายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางใหสาธารณชนรับทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 

/9. ผูรับผิดชอบ... 
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9. ผูรับผิดชอบ 

 กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแตละปงบประมาณ 

 2. มีฐานขอมูลใหผูบริหารใชในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดานจัดซ้ือ     จัด

จาง เพ่ือปองกันกาใชจายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับ

ประชาชน  
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ        

ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทำ

บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว  ดังนั้น การท่ีองคกรปกครอง      

สวนทองถ่ินจะบริหารงานให มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน             

ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้น การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน       

ในทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมอองสอนใหความสำคัญ เพ่ือปองกันการใช

จายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหแกพวกพอง 

รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ - จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึง

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนทุกโครงการ  
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางรายโครงการ 

 2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนท่ีดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ , แนวทางการเปดเผยราคากลางของทาง

ราชการและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม , ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู

ไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540 จำนวน 5 ชองทาง ไดแก 

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

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

 3. บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 4. ปายประชาสัมพันธโครงการ  

 5. ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                /5 พ้ืนท่ี...  

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

 ภายในจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ดำเนินการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ และเผยแพรการจัดซ้ือ – จัดจางในระบบ

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้

 2. ประกาศเผยแพรราคากลางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th 

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

ราคากลางของทางราชการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 103/7 

 3. ประชาสัมพันธโครงการกอสรางทุกโครงการ ผานปายประชาสัมพันธโครงการ ณ สถานท่ีกอสราง 

 4. ประชาสัมพันธกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานกอสรางทุกโครงการ เปนหนังสือผานองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีดำเนินโครงการ 

 5. รวบรวมขอมูลผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเผยแพรเปน

ประจำทุกเดือน ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผล

การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม

มาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาสัมพันธ ณ บอรด

ประชาสัมพันธ , ศูนยขอมูลขาวสาร และเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน http://www.mhs-

pao.go.th  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองพัสดุฯ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางไมนอยกวา 3  ชองทาง 

 2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน

ครบทุกโครงการ  

 

 

/2.2.3 สรางความโปรงใส...   

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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2.2.3  สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพ่ือให เกิดความพึงพอใจ             

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  มาตรการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตาม  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

2.หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก  กำหนดใหการประกอบ

กิจการของประชาชนตองผานการอนุมัติ  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียน และการแจงในการ

ขออนุญาตดำเนินการตางๆ กับสวนราชการแหงเดียวหรือหลายแหง  อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด

ระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานท่ีจำเปน  รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน  ทำใหเกิดความ

คลุมเครือ  ไมชัดเจน  อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก  คณะรักษาความสงบแหงชาติไดประชุมปรึกษาลงมติให

เสนอรางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...ตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ  และสภานิติบัญญัติแหงชาติมีความเห็นประกาศใชเปนกฎหมาย        และตอมานายกรัฐมนตรี

ไดนำรางดังกลาวทูลเกลาทูลกระหมอนถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือลงพระปรมาภิไธย  และได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี  22  มกราคม  2558 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

มาตรา 7  วรรค 1  กำหนดใหการกระทำใดตองไดรับอนุญาต  ผูอนุญาตตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  ซ่ึง

อยางนอยตองประกอบไปดวย  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคำขอ  ข้ันตอน  และระยะเวลาในการ

พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานตองนำมายื่นกับคำขอ 

มาตรา 7 วรรค 2 คูมือสำหรับประชาชนตามวรรค 1 ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ี        ท่ี

กำหนดใหยื่นคำขอและเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  และเม่ือประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงาน

เจาหนาท่ีจัดสำเนาใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได  ในการเชนนี้นั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือ

สำหรับประชาชนดวย 
 

3.วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   

  2. เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน  โดยใหมีขอมูลท่ี

ชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ 

สถานท่ีใหบริการ 

 /3. เพ่ือลด... 
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3. เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

 

 

  5. เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรั 

 

4.เปาหมาย 

  ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6.วิธีดำเนินการ 

  1. แตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวย       ความ

สะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  2. ประชุมคณะทำงานคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก    

ในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  3. จัดทำคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  4. จัดทำแผงผัง/แผนภาพ  แสดงข้ันตอน  ระยะเวลา  อัตราคาบริการ  และแนวทางการ

ปฏิบัติ ไว ณ สำนักงานหรือหนวยการบริการอยางชัดเจน     

  5. เผยแพรและประชาสัมพันธคูมือใหสาธารณชนไดรับทราบ 

  6. รายงานผลการปฏิบัติตามคูมือเผยแพรและประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

8.งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

/9. ผูรับ... 
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9. ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ 
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. มีคูมือคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  2. ประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือ

หลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ  ในงานการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

  3. ลดการระยะเวลาและตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

 

 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  รายละเอียด

ท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน  เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศ       ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

    
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  มาตรการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนตาม  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

2.หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องมาจากปจจุบันมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก  กำหนดใหการประกอบ

กิจการของประชาชนตองผานการอนุมัติ  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียน และการแจงในการ

ขออนุญาตดำเนินการตางๆ กับสวนราชการแหงเดียวหรือหลายแหง  อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด

ระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานท่ีจำเปน  รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน  ทำใหเกิดความ

คลุมเครือ  ไมชัดเจน  อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก  คณะรักษาความสงบแหงชาติไดประชุมปรึกษาลงมติให

เสนอรางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...  ตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ   และสภานิติบัญญัติแหงชาติมีความเห็นประกาศใชเปนกฎหมาย         และตอมา

นายกรัฐมนตรีไดนำรางดังกลาวทูลเกลาทูลกระหมอนถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือลงพระ

ปรมาภิไธย  และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี  22  มกราคม  2558 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

มาตรา 7  วรรค 1  กำหนดใหการกระทำใดตองไดรับอนุญาต  ผูอนุญาตตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  ซ่ึง

อยางนอยตองประกอบไปดวย  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคำขอ  ข้ันตอน  และระยะเวลาในการ

พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานตองนำมายื่นกับคำขอ 

มาตรา 7 วรรค 2 คูมือสำหรับประชาชนตามวรรค 1 ใหปดประกาศไว ณ สถานท่ีท่ีกำหนดให

ยื่นคำขอและเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  และเม่ือประชาชนไดสำเนาคูมือดังกลาวใหพนักงานเจาหนาท่ีจัด

สำเนาใหโดยจะคิดคาใชจายตามควรแกกรณีก็ได  ในการเชนนี้นั้นใหระบุคาใชจายดังกลาวไวในคูมือสำหรับ

ประชาชนดวย 
 

3.วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   

  2. เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน  โดยใหมีขอมูลท่ี

ชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ 

สถานท่ีใหบริการ 

 

 

        /3. เพ่ือลด... 
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  3. เพ่ือลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 

  4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

  5. เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ         

 

4.เปาหมาย 

  ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6.วิธีดำเนินการ 

  1. แตงตั้งคณะทำงานจัดทำคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวย      ความ

สะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  2. ประชุมคณะทำงานคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก    

ในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  3. จัดทำคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  4. จัดทำแผงผัง/แผนภาพ  แสดงข้ันตอน  ระยะเวลา  อัตราคาบริการ  และแนวทางการ

ปฏิบัติ ไว ณ สำนักงานหรือหนวยการบริการอยางชัดเจน     

  5. เผยแพรและประชาสัมพันธคูมือใหสาธารณชนไดรับทราบ 

  6. รายงานผลการปฏิบัติตามคูมือเผยแพรและประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ 
  

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

8.งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบ 

  ฝายนิติการ สำนักปลัดฯ 
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10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1. มีคูมือคูมือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

  2. ประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือ

หลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ  ในงานการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

  3. ลดการระยะเวลาและตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ           

การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

2.หลักการและเหตุผล 

 การมอบอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรนั้น      เพ่ือ

เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว  รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย

ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาจะพิจารณา          ถึงความสำคัญ  

คุณสมบัติ  ความรู  ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี                ดวยความรอบคอบและ

เหมาะสม  เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังนั้น  การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีมีการ

บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ            ความมี

ประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ตองมีการกระจายอำนาจการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

3.วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือ

การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

 3. เพ่ือใหประชาชนมีความพอใจในการใหบริการ 
 

4.เปาหมาย 

 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน      

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ผูอำนวยการกองในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  
 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน              
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6.วิธีดำเนินการ 

 1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  แตงตั้ง  ปฏิบัติราชการแทนหรือดำเนินการอ่ืน

ใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

 2. แจงเวียนผูรับมอบอำนาจและทุกหนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รบัทราบ 

 

 3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี เปดเผยตอ

สาธารณชน    

 4. ผูรับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
  

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

8.งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัดฯ 
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพ่ิมมากข้ึน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ   
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง        

ท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ี

กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับ

บริการติดตอกับหนวยงานตางๆของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอ

ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจ

หนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ สำนัก กอง      และฝายตางๆซ่ึงเปนอุปสรรค

อยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง

ของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ

เสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการ

บริหารราชการเพ่ือใหเปนประโยชนสุขของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ กราบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ คุมคา นายกองคการบริหารสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับ

ราชการ และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่ง

หรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก  จึง

จำเปนตองมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผูบริหารและหัวหนา    สวนราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

 

/4. เปาหมาย.. 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ                             
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชุมมอบนโยบาย/ แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ     สั่ง

การ 

 3. จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 

 4. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 5. ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมาย           ในทุก

เดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ 

 2. คำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
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2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม “สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นและการบำเพ็ญประโยชน          
ตอองคกร” เนื่องในวันองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่ อ งจ าก วั น ท่ี  1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น ข อ ง ทุ ก ป  เป น วั น อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น จั งห วั ด                              
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ไดผานการพิจารณาของรัฐสภา            
แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใน ร า ช กิ จ จ า นุ เบ ก ษ า  เล ม ท่ี  114 ต อ น ท่ี  62 ก .ล ง วั น ท่ี  31 ตุ ล า ค ม  2540                        
โดยบั งคับใชตั้ งแต  วัน ท่ี  1 พฤศจิกายน 2540 เปนตนมา พระราชบัญ ญัติดั งกลาว เปนกฎหมาย                   
ท่ีกลาวถึงระเบียบและวิธีการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนหนวยงานการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินแทนท่ีองคการบริหารสวนบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 โดยผลแหงพระราชบัญญัติฯ นี้ทำใหสภาจังหวัดมีฐานะเปนสภาท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด 
แตเนื่องจากบทบาทและการดำเนินงานของสภาจังหวัดในฐานะท่ีปรึกษา ซ่ึงคอยใหคำแนะนำและควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของจังหวัดไมสูจะไดผลตามความมุงหมายเทาใดนัก จึงทำใหเกิดแนวคิดท่ีจะปรับปรุงบทบาทของ
สภาจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนไดเขามามีสวนในการปกครองตนเองยิ่งข้ึน ในป พ.ศ.2498  
อันมีผลใหเกิด "องคการบริหารสวนจังหวัด" ข้ึนตามภูมิภาค ตอมาไดมีการประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 218  
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทวาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กำหนดให
องคการบริหารสวนจังหวัดมีฐานะเปนหนวยการปกครองทองถ่ินรูปหนึ่งท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลและใน
พระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ไดกำหนดอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดไว เชน การรักษาความสงบ
เรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา        การทำนุบำรุงศาสนา  และการสงเสริมวัฒนธรรม  
การสาธารณูปโภค การปองกันโรค การบำบัดโรค        การจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล ฯลฯ เปนตน และใน
ทุกๆปจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือรำลึกถึงวันองคการบริหารสวนจังหวัด  เชน  ทำบุตรตักบาตร กลาวคำปฏิญาณ 
การบำเพ็ญประโยชน ฯลฯ   
 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางของแมฮองสอน มีจิตสำนึกหรือ

คานิยมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  มีความสื่อสัตยสุจริต มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน  อันจะทำใหองคกรปลอดจาก
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
   3. เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจาง  ผูท่ีทำคุณประโยชนตอ
องคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงานอันเปนท่ีประจักษ 
 
 
 
 
 
 



4. กลุมเปาหมาย  
  คณะผูบริหาร ขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน และคณะครู/เจาหนาท่ีโรงเรียน อบจ.บานจองคำ  

 
 

 
5. วิธีการดำเนินงาน 
  1.  กิจกรรมรวมกันตักบาตรขาวสาร อาหารแหง  

2.  รวมกันกลาวคำปฏิญาณตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
3.  กิจกรรมรวมมือรวมใจปฏิบัติการ “Big Cleaning Day” 

   4.  กิจกรรมการมอบประกาศนียบัตรใหแกขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจาง  ผู ท่ีทำ
คุณประโยชนตอองคกรหรือมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอันเปนท่ีประจักษ 
 

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

7. ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินการ 
  วันท่ี  1  เดือนพฤศจิกายน  ของทุกป  ณ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

8. งบประมาณในการดำเนินงาน 
  -ไมใชงบประมาณ- 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบุคคล  สำนักปลัดฯ 
  

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกรในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการ  พนักงาน

จาง  และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  2. ขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางของแมฮองสอน เกิดจิตสำนึกหรือมีคานิยม           
ในเรื่องของการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรมและสื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  โดยมุงเนนใหงาน        
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน 
  3. องคกรมีคานิ ยมยกยองเชิดชู เกียรติและเห็น คุณคาของบุคลากรท่ีทำประโยชน                 
ตอองคกรหรือมีคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 
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2.4.2. ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจกรรมสาธารณะของทองถิ่น 
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1. โครงการ    

                   โครงการอนุรักษ  สงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน       

ภายใตกิจกรรม “ปูสอนหลาน  สืบสานตำนานโคม” 
 

2. หลักการและเหตผุล 
  แมฮองสอน ประกอบไปดวยพ่ีนองกลุมชาติพันธุมากถึง 7 ชาติพันธุ ไดแก ไทยใหญ กะเหรี่ยง
มูเซอ ลีซอ ละวา มง จีนยูนาน  ทำใหเกิดความแตกตางในวิถีชีวิต ภาษา อาหาร การแตงกาย ประเพณี
วัฒนธรรม เปนเสนหดึงดูดใหผูคนท้ังในและตางประเทศเขามาเยี่ยมเยือน  
  งานประเพณีออกวา  เทศกาลออกกพรรษา หรือปอยออกหวา ถือเปนประเพณีท่ีสืบทอดกันมา
ยาวนานกวารอยป ในวันข้ึน 15 ค่ำ อันเปนวันออกพรรษา จะมีการละเลนเฉลิมฉลองหลายชนิด เชน ฟอนโต 
ฟอนรูปสัตวตางๆ ฟอนกาแลว (ฟอนดาบ) ตามถนนหนทางและบานเรือนตางๆ เปนการละเลนท่ีสืบเนื่องมาจาก
ความเชื่อของสัตวโลก และสัตวหิมพานตพากันรื่นเริงออกมารายรำเปนพุทธบูชารับเสด็จ กอนจะถึงวันแรม 8 
ค่ำ จะมีพิธีหลูเตนเหง หรือ การถวายเทียนพันเลมโดยแหตนเทียนไปถวายท่ีวัดและในวันกอยจอดคือวันแรม 8 
ค่ำ อันเปนวันสุดทายของเทศกาลออกพรรษาจะมีพิธีถวายไมเก๊ียะ โดยนำฟนท่ีมาจากไมเก๊ียะ(สนภูเขา) มามัด
รวมกันเปนตนสูง แลวนำมาเขาขบวนแหท่ีประกอบดวยฟอนรูปสัตวตางๆ เครื่องประดับโคม ไปทำพิธีจุดถวาย
เปนพุทธบูชาท่ีลานวัด ในหวงออกวาประชาชนจะรวมใจกันทำความสะอาดบานเรือน ทำราชวัตรแลวนำราชวัตร
ประดับตกแตงหนาบานเรือน ประดับโคมไฟ และตนเก๊ียะ บริเวณหนาบานของตนเองอยางงดงาม  ดังนั้น 
ประเพณีออกหวา จึงถือวาเปนอัตลักษณของจังหวัดแมฮองสอน  มีเพียงแหงเดียวในประเทศไทยและในโลก   

  แตจากกระแสความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปอาจทำใหประชาชน

ในอำเภอแมสะเรียงละเลย ไมสนใจ และมองไมเห็นความสำคัญของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและเพณีออกหวา

ใหคงอยูสืบไป ตางคนตางสนใจทำมาหากินเพ่ือใหมีรายไดพอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง มีรายไดเพียงพอสำหรับการ

จับจายใชสอยในสิ่งท่ีตนตองการ อาจทำใหเสนหท่ีมาจากคุณคาทางวัฒนธรรมหดหายไป คงไวเพียงความบันเทิง 

การจัดกิจกรรมรวมสมัย ละเลยแกนของวัฒนธรรมอาจนำไปสูการสูญสลายของวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

    องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนตระหนักถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน จึง

มีความพยายามท่ีจะนำความโดดเดนแตกตางดังกลาว ประกอบดวย ประเพณีออกหวา การทำราชวัตร การทำ

โคมไฟรูปแบบตางๆ ศิลปะการแสดง การประดับบานเรือนดวยราชวัตร เพ่ือนำมาเปนทุนในการสรางแหลง

ทองเท่ียวใหมทางวัฒนธรรมและสรางรายไดใหกับประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน สงเสริมการตลาดการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหนักทองเท่ียวรับรูและสนใจมาเยี่ยมเยือนอำเภอแมสะเรียงและแหลงทองเท่ียวอำเภอ

ใกลเคียง 

 

 

 

 

 

/จากความเปนมา... 
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จากความเปนมาดังกลาวขางตน  การดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว องคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน จึงไดประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษา  และกลุมผูสูงอายุใน

พ้ืนท่ีท่ีไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  มรดกทางปญญา

ทองถ่ินจึงไดจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ  สงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี     และภูมิปญญา

ทองถ่ิน   ภายใตกิจกรรม  “ปูสอนหลาน  สืบสานตำนานโคม”                                
 

3. วัตถุประสงค  

3.1  เพ่ือสรางเครือขายสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.2  เพ่ือเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
3.3  เพ่ือสงเสริมความเชื่อมโยง  ความรวมมือกับหนวยงานในทองถ่ิน  สถานศึกษาและประชาชนใน

ชุมชน  สรางกิจกรรมทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
3.4  เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูปราชญชาวบานผูสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือประโยชนของชุมชน

โดยรวม 
 

4. เปาหมาย  จำนวน  193 คน 

4.1   นักเรียนและครูผูเขารับการอบรม  จำนวน  160  คน 

4.2   วิทยากร  จำนวน  15  คน 

4.3   คณะเจาหนาท่ี  จำนวน  8  คน  

4.4   ครูผูควบคุม  จำนวน  10  คน 

5.  กลุมเปาหมาย 

 5.1 กลุมเครือขายโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอำเภอแมสะเรียง 

 5.2 กลุมเครือขายผูสูงอาย ุ  

6.  สถานท่ีดำเนินการ 

ณ หองประชุมเทศบาลตำบลแมสะเรียง  อ.แมสะเรียง  จ.แมฮองสอน 
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินการ 

ระหวางปงบประมาณ 2562-2564  

8. งบประมาณการดำเนินงาน 

จำนวน  6,000,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน 
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9.  วิธีการดำเนินงาน 

1. ประสานเครือขายโรงเรียนในเขตพื้นท่ีอำเภอแมสะเรียง 

2. ประสานเครือขายวิทยากร 

3. จัดอบรมการทำโคม โดยใหผูเขาอบรมจับคูกันในการปฏิบัติ(ตามกำหนดการ) 

4. มอบเกียรติบัตร ยกยองเชิดชูปราชญชาวบานผูสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

10. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 1.ขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 

 2.ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 

 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสัมพนัธโครงการ 

 4.เบิกจายเงินตามโครงการ 

 5.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา   
 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน(โคม)ใหคงอยูดวยการถายทอดภูมิปญญา 

2. เยาวชนรูถึงคุณคาและประวัติความเปนมาของภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. เยาวชนสามารถทำโคมได อันเปนทักษะการนำไปสูการสรางรายได สงผลใหเกิดกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

4. เกิดการยกยองเชิดชูเกียรติและเห็นคุณคาของปราชญชาวบานผูสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
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1.ช่ือโครง/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมเชิดชูเกียรติสถานประกอบการโรงแรมดานการชำระคาธรรมเนียมบำรุง        อบจ. 

แมฮองสอน  
 

2.หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ไดมีแนวการนโยบายในดานการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว.4522   ลงวันท่ี  11  สิงหาคม 2558  

เรื่อง  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงตามมติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทยท่ีกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดใหเพ่ิมมากข้ึน  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงให

ความสำคัญรายไดประเภทคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม  ซ่ึงเปนรายไดท่ี

จัดเก็บเองอีกประเภทหนึ่งท่ีมีความสำคัญท่ีจะตองหาแนวทางพัฒนาใหมีการจัดเก็บเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากรายได

ของธุรกิจโรงแรม/เกสทเฮาส เปนตัวชี้วัดถึงเศรษฐกิจการดานทองเท่ียวของจังหวัดแมฮองสอนไดเปนอยางดี  

และในปจจุบันจังหวัดแมฮองสอนก็เปนจังหวัดหนึ่งมีนักทองเท่ียวไทยและตางชาติใหสนใจเขามาทองเท่ียว  เพ่ือ

เปนการสรางแรงจูงใจกระตุนใหสถานประกอบการยื่นชำระคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด  จากผู

พักในโรงแรม ใหมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน  คาธรรมเนียมฯ ดังกลาวจะดำเนินจัดเก็บเปนประจำทุกเดือนตาม

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวน

จังหวัด จากผูพักในโรงแรม พ.ศ.2549 และฉบับแกไขเพ่ิม พ.ศ. 2559 ไดกำหนดใหผูประกอบการโรงแรม/

เกสทเฮาส  ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน               ยื่นแบบชำระคาธรรมเนียมภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน ใน

อัตรารอยละ 2 ของคาเชาหองพัก               

ดังนั้น เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติสถานประกอบโรงแรม/เกสทเฮาสท่ีมีความรับผิดชอบ        

ตอสังคม และเปนการกระตุนใหสถานประกอบการยื่นชำระคาธรรมเนียม ภายในกำหนดเวลาตามขอบัญญัติ

จำนวนเพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ังเปนการสรางแรงจูงใจใหกับสถานประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการยื่นชำระ

คาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด  จากผูพักในโรงแรม  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึง

ไดเล็งเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดในสวนท่ีจัดเก็บเอง ประเภทคาธรรมเนียม

บำรุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม  จึงไดจัดทำโครงการ “เชิดชูเกียรติสถานประกอบการ

โรงแรมดานการชำระคาธรรมเนียมบำรุง อบจ. แมฮองสอน ”  ข้ึน 
  

3.วัตถุประสงค 

1.เพ่ือยกยอง เชิดชูเกียรติ สรางความประทับใจแกสถานประกอบการโรงแรม/เกสทเฮาส 

2.เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ กระตุนใหผูประกอบการชำระคาธรรมเนียมบำรุง องคการบริหารสวน

จังหวัด จากผูพักในโรงแรม ภายในกำหนดตามขอบัญญัติ                                                    

/3.เพ่ือให... 
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3.เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม                     

เพ่ิมมากข้ึน 
 

4.เปาหมาย 

สถานประกอบธุรกิจดานโรงแรมและเกสทเฮาส ในพ้ืนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5.วิธีดำเนินการ 

1.ประชุมเจาหนาท่ีและคณะทำงาน  เพ่ือกำหนดรูปแบบใบประกาศเกียรติคุณและรูปแบบการสง

มอบใหสถานประกอบการ  

2.ดำเนินการศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด  จาก

ผูพักในโรงแรม จากขอมูลรอบปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการพิมพใบประกาศเกียรติ

คุณ 

3. จัดทำใบประกาศเกียรติคุณ 

               4.ดำเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหกับสถานประกอบการท่ีชำระคาธรรมเนียมใหกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจัดข้ึนในหวงเดือน สิงหาคม ของทุกๆป 
 

 6.ระยะเวลาดำเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม 2562 ถึง สิงหาคม  2564 

7. งบประมาณดำเนินการ 

-ไมใชงบประมาณ- 
 

8.สถานท่ีดำเนินการ 

               พ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. สถานประกอบการเกิดความภาคภูมิใจ ประทับใจ ท่ีไดยื่นชำระคาธรรมเนียมบำรุงองคการ

บริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม 

2.สถานประกอบการไดรับการยอบรับดานการชำระคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวนจังหวัด

จากนักทองเท่ียวและผูพักเพ่ิมข้ึน 

3. องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีรายไดประเภทคาธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารสวน

จังหวัด จากผูพักในโรงแรม เพ่ิมข้ึนทุกๆป 

/2.4.3 ยกยอง... 



-106- 

 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.โครงการ 

 สงเสริมและสนับสนุนดานการเกษตร 

2.หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันเปาหมายการเกษตรเปลี่ยนจากเดิมสูการผลิตเพ่ือจำหนายมากข้ึน  ทำใหเกิดผลกระทบตอ

สวนตางๆมากมาย อาทิ ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ น้ำเนาเสีย อากาศเปนพิษระบบนิเวศในพ้ืนท่ีเสียสมดุล 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมเสื่อมขาดความสมดุล อันเนื่องมาจากปญหาตกคางของสารเคมีท่ีใชในการเกษตร 

สุขภาพรางกายของเกษตรกรท่ีตองสัมผัสคลุกคลีอยูกับสารเคมีท้ังยังรวมไปถึงปญหาตกคาง   ของสารเคมีใน

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีถูกสงออกไปสูกลุมผูบริโภค สงผลกระทบตอระบบสุขภาพของผูบริโภคท่ีนับวันก็จะยิ่ง

ทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนอาจกลาวไดวาเปนปญหาท่ีกำลังถึงข้ันวิกฤตท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน

จากทุกๆฝาย เม่ือสถานการณเปนเชนนี้ นอกจากทำใหเกษตรกรไมสามารถพ่ึงตนเองไดแลวยังทำใหเกิดภาวะ

หนี้สิน ซ่ึงปจจุบันเกษตรกรเปนจำนวนมากทำการเกษตรเพียงเพ่ือปลดหนี้คาปุย คาสารเคมีไมตางอะไรกับการ

เปนทาสในท่ีทำกินของตนเอง 

จังหวัดแมฮองสอนมีพ้ืนท่ีการเกษตรจำนวน ๓๐๒ ,๑๖๖  ไร แยกเปนนาขาว ๑๗๕ ,๘๐๔  ไร                      

พืชไร ๑๘๔,๓๘๒ ไร ไมผล ๑๖,๒๘๒.๒๕ ไร พืชผัก ๔๒,๕๐๘.๕๐ ไร และประเภทไมยืนตน ๓,๓๐๒.๒๕ ไร 

ประกอบกับจังหวัดแมฮองสอน   มีเนื้อท่ี ๗,๙๒๘,๗๘๗ ไร มีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ ๙๐.๕ % ของพ้ืนท่ีจังหวัด สวนท่ีเหลือประมาณ ๙.๕ % เปนท่ีราบหุบเขา       และ

เสนทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตรยากลำบากและหางไกลแหลงรับซ้ือ  สงผลใหตนทุนการผลิตสูงและตอง

ใชระยะเวลานานในการเดินทางไปสูผูบริโภค กลุมพอคา แมคา อีกท้ังเกษตรกรจะผลิตเพ่ือการคาเปนหลักปลูก

พืชเชิงเดียว เนนพืชเศรษฐกิจเปนหลัก ทำใหพืชท่ีปลูกไมหลากหลาย พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพดีไดสูญหายไป

มาก ปญหาแรงงานไมเพียงพอ และเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรไมเพียงพอทำใหเกษตรกรสวนใหญไดเขา

สูวงจรหนี้สิ้น จึงยากท่ีจะถอนตัว อีกท้ังขาดผูกระตุน สนับสนุน สงเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนแกเกษตรกร

อยางเปนระบบ  ทำใหการสงเสริมในพ้ืนท่ีนอยและท่ีสำคัญ เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงท้ังใน

แนวคิดหลักการเกษตรยั่งยืน ผลกระทบจากสารเคมีเกษตร เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือการทดแทนสารเคมี 

 เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวขางตน จำเปนตองนำเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมท่ีเหมาะสมมาเปน

ปจจัยท่ีสำคัญตอการพัฒนาการเกษตร   ท่ีจะชวยเพ่ิมผลผลิตและสรางแรงจูงใจในการกระตุนเศรษฐกิจการผลิต 

ภาคการเกษตร โดยจำเปนตองมีการสรางความเชื่อมโยงระหวางองคกรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ท่ีเปน

แหลงบริการความรูเฉพาะดานกับเกษตรกรเปาหมาย ท่ีจะตองนำความรูวิทยาการใหม และการบริการทาง

วิชาการโดยอาศัยชองทาง (Channel) ตาง ๆ ท่ีสามารถใหบริการตรงความตองการ และทันตอเหตุการณ  

/การจัดตั้ง... 
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 การจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดถาย

โอนภารกิจ การพัฒนาการเกษตรในทองถ่ินใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีรูปแบบการถายโอนใน

ลั กษณ ะ “องค กรปกครองส วนท อ ง ถ่ิ นดำ เนิ น การร วม กับ รั ฐ”โดย ใช ศู นย บ ริ การและถ ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรระดับตำบล 

เพ่ือสรางความชัดเจนของความรวมมือในการดำเนินงานรวมกันหลังการถายโอนภารกิจระหวางกรมสงเสริม

การเกษตร องคกรปกครองสวนทองถ่ินและการใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี เปนวิธีการดำเนินงานอยางหนึ่ง

ท่ีจะนำองคความรูดานการเกษตรสมัยใหมใหแกเกษตรกรท่ีอยูหางไกลไดรับการบริการทางวิชาการและการ

ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เปนการปฏิบัติงานในเชิงรุกท่ีทำใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีปญหาให

ไดรับบริการทางการเกษตรอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและครบถวนโดยมีกิจกรรมการวิเคราะหดิน การวินิจฉัยโรคพืช 

โรคสัตว โรคสัตวน้ำ และการใหวัคซีนปองกันโรคใหแกเกษตรกร สามารถทำการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ยังเปนการประกวดพืชผลการเกษตร รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมความรูการเกษตรเสริมเพ่ิมเติม                                                                                             

ดังนั้น  เพ่ือเปนการบูรณาการการใหบริการเกษตรกรและสนับสนุนการเขาถึงเทคโนโลยีและวิชาการ

ทางการเกษตรของจังหวัดแมฮองสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกเกษตร  องคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดบูรณาการกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือดำเนินโครงการสงเสริมและ

สนับสนุนดานการเกษตร ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

 ๒.๑ เพ่ือใหเกษตรกรท่ีมีปญหาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีหางไกล สามารถเขาถึงการบริการทางวิชาการ

และไดรับการแกไขปญหาดานการเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน 

 ๒.๒ เพ่ือใหศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกิดการขับเคลื่อนและมีการ

ดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

๒.๓ เพ่ือบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ ในการพัฒนาฟนฟูเกษตรกรใหสามารถทำ

การผลิตทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4. เปาหมายในการดำเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว             

มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมาย จำนวน 60๐ ราย โดยเนนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาทางการเกษตรหลากหลายและ

รุนแรง หรือพ้ืนท่ีท่ีเปนความตองการของเกษตรกร 

/กิจกรรมท่ี 2... 
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กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการประกวดแหลงเรียนรู “ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ

ตำบลดีเดน  ระดับจังหวัด ”                                                                  

- จำนวนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขารวมโครงการ 

5. กลุมเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว             

มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการประกวดแหลงเรียนรู “ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ

ตำบลดีเดน  ระดับจังหวัด” 

 - ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 

6. วิธีการดำเนินงาน 

 6.1 กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณบดิทรเทพยวรางกูร 

 ๑ ประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน 

 ๒ กำหนดพ้ืนท่ีตำบลท่ีปฏิบัติงาน 

 ๓ ประสานงานในระดับพ้ืนท่ี 

 ๔ จัดเตรียมสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 ๕ ประชุมชี้แจงเกษตรกรท่ีรวมโครงการ วัตถุประสงคการจัดงาน กำหนดการและการเตรียมตัวในการ

มาเขารับบริการ 

 ๖ ประชาสัมพันธงานโครงการผานทางหอกระจายขาวประจำหมูบาน 

 ๗ จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีประกอบดวย คลินิกดิน คลินิกพืช  คลินิกสัตว  คลินิกประมง    

คลินิกชลประทาน  คลินิกสหกรณ  คลินิกบริหารศัตรูพืช  คลินิกพันธุพืชเพาะเลี้ยง  คลินิกจักรกลการเกษตร 

คลินิกหมอนไหม  

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

 9 จัดกิจกรรมสนับสนุนพันธุไม  

 ๑0 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

6.2 กิจกรรมการประกวดแหลงเรียนรู “ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ดีเดนระดับจังหวัด” 

1.บูรณาการการทำงานรวมกันกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ในการดำเนินการจัดการประกวด          
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดรับผิดชอบดำเนินงานดานตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการประกวด องคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอนรับผิดชอบดานการจัดเตรียมโลรางวัลและเงินรางวัล  โดยมีวิธีการดำเนินการจัดการประกวด 
คือ 

2.สำนักงานเกษตรอำเภอจะดำเนินการ 
- คัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดีเดน
ระดับอำเภอ  
- คณะกรรมการประกวดศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลดีเดนระดับอำเภอ         

ทำการคัดเลือกศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 45 แหง ใหเลือกอำเภอละ 
1 แหง  

- สงรายชื่อศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเดนระดับอำเภอท่ีผาน         
การคัดเลือกสงใหสำนักงานเกษตรจังหวัด  

3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 
 - แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเดน     

ระดับจังหวัด 
 - จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประกวดศูนยบริการฯ รวมตัดสิน  
 3. การคัดเลือกศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเดน ระดับจังหวัด       
  -  คณะกรรมการคัดเลือกศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเดน          

ระดับจังหวัด  ดำเนินการตัดสินศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเดนระดับจังหวัด                   
4 คณะกรรมการคัดเลือกศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเดน ตัดสินการ

ประกวด โดยมีระดับรางวัลดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ 
- รางวัลรองชนะเลิศลำดับท่ี 1 
- รางวัลรองชนะเลิศลำดับท่ี 2 

5. ดำเนินการมอบรางวัลในกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว              

มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร 
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7. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1.ขอความเห็นชอบในการดำเนินงานตามโครงการ 
 2.ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 
 
 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/ประชาสัมพันธโครงการ 
 4.เบิกจายเงินตามโครงการ 
 5.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

8. ระยะเวลา และสถานท่ีดำเนินการ  

 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน และ สำนักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน 
  

10. หนวยงานท่ีสนับสนุน 

 หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

11. งบประมาณ 

 จำนวน  200,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

๑2. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. เกษตรกรท่ีมีปญหาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีหางไกลสามารถเขาถึงการบริการทางวิชาการและไดรับ

การแกไขปญหาดานการเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน 

 ๒. เกษตรกรไดรับการพัฒนา ฟนฟูใหสามารถทำการผลิตทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

๓. เกษตรกรไดมีอาชีพเสริม เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมเพียงพอตอการครองชีพ 

๔. เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ ในการพัฒนาฟนฟูเกษตรกรใหสามารถทำการผลิต              

ทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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1. โครงการ 
 รางวัลหมูบานกอการดี  
 

2. หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาประเทศในรอบทศวรรษท่ีผานมาประสบกับปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสงเสริมใหเกิดการบริโภค ทำใหเกิดภาวะผลผลิตมากเกินความ
ตองการเปนสาเหตุทำใหเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ความเลื่อมล้ำ ความขัดแยงในปจจุบัน นอกจากนี้ยังทำให
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว เกิดปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและการกินดีอยูดี
ของประชาชน ดังนั้นเพ่ือใหสังคมเกิดความสุข เกิดความสามัคคีและรวมกันเปนพลังในการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเทศไทยจึงไดนำหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนหลักการในทำงานท่ีเก้ือหนุน
สังคมประชาธิปไตย ใหสังคมรูสึกถึงความยุติธรรมโปรงใสและใหประชาชนเขามามีสวนรวม อันจะนำมาซ่ึงการ
อยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติ
วิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน  รวมท้ังเปนรากฐานสำคัญท่ีจะทำใหประชาชนเกิดความหวงแหนอยากมี
สวนรวมในการพัฒนาแกไขปญหาทองถ่ินรวมกับรัฐและพัฒนาไปสูการทำงานทองถ่ินดวยตนเอง  

จังหวัดแมฮองสอนมีหมูบานและชุมชนรวมท้ังสิ้น 43๘ หมูบาน/ชุมชน ซ่ึงหมูบานและชุมชน
เหลานี้มีลักษณะของการบริหารจัดการท่ีดี มีความพยายามในการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเองได หากมีการสงเสริมและสรางการยอมรับวาเปนชุมชนท่ีมีความเปนธรรมาภิบาลทุกหมูบาน/ชุมชน 
ยอมทำใหชุมชนมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน กาวทันการเปลี่ยนแปลง เกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคต ดังนั้น
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการรางวัลหมูบานกอการดี เพ่ือยกยองชมเชยหมูบาน/
ชุมชนท่ีมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในในการบริหารงานเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข พ่ึงพาและจัดการตนเองไดโดยการพิจารณามอบรางวัลแหงการทำความดีใหกับหมูบาน/ชุมชนท่ีสมัคร
เขารับรางวัล และมีผลการประเมินผานหลักเกณฑ  ในป 2556 จำนวน 276 หมูบาน/ชุมชน ในป 2557 
จำนวน 380 หมูบาน/ชุมชน  ในป 2559 จำนวน 334 หมูบาน/ชุมชน สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความ
สามัคคีของคนในชุมชน และยังเปนการเสริมแรงการทำงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใหแกชุมชนอ่ืนได 
  ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหการสรางชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองของหมูบาน/ชุมชนใน
จังหวัดแมฮองสอน ใหมีความยั่งยืน สามารถเปนแรงเสริมการทำงานขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลใหเกิดความยั่งยืน
ในอนาคต รวมถึงเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมชุมชน กระบวนการจัดการชุมชนท่ีพัฒนาจากองคความรูและ
ประสบการณของชุมชนโดยมุงแกปญหาหรือปรับปรุงชุมชนใหเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกอใหเกิดประโยชน
ตอเศรษฐกิจและชุมชน  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการรางวัลหมูบานกอการดี ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค  

 ๑. เพ่ือสรรหาชุมชนตนแบบธรรมาภิบาลท่ีมีผลงานดีเดน สมควรไดรับการยกยอง เพ่ือการเสริมแรงการ
ทำงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใหครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน 
 ๒. เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดดเดนท่ีชุมชนไดดำเนินการท่ีมุงแกปญหาหรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ไปในทางท่ีดีข้ึนโดยการนำเงินรางวัลของปกอนมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม  
 

/3. เพ่ือ... 
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 ๓. เพ่ือเปนชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการชุมชนท่ีดี 
 ๔. เพ่ือเผยแพรผลงานและประกาศเกียรติคุณชุมชนตนแบบธรรมาภิบาล  
 ๕. เพ่ือเปนฐานขอมูลในการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองได 
 

4. เปาหมาย 

 ๑. ไดสงเสริมชุมชนท่ีมีความกระตือรือรนในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยใชหลักธรรมาภิบาล เปน
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนจนเห็นผลเปนท่ีประจักษ สมควรแกการเผยแพรผลงานและเปนแหลงเรียนรูสำหรับ
ชุมชนอ่ืนๆ 
 ๒. ไดชุมชนท่ีมีผลงานดีเดน เห็นผลงานเชิงประจักษ ในเรื่องของการเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเอง ทุกหมูบาน รวม ๔๓๘ หมูบาน/ชุมชน 

๓. ไดชุมชนท่ีมีผลงานโดดเดน เห็นผลงานเชิงประจักษ ในเรื่องการเสริมสรางนวัตกรรมในการจัดการ
และแกปญหาในชุมชน จำนวน 49 แหง 
 ๔.  ไดฐานขอมูลสำหรับเปนแนวทางในการสงเสริมชุมชนใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการ
ตนเองได 

 

5. กลุมเปาหมาย  

  ทุกหมูบาน/ชุมชน ในจังหวัดแมฮองสอน รวม ๔๓๘ หมูบาน/ชุมชน 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 

7. งบประมาณดำเนินการ   

 จำนวน 4,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 

8. วิธีการดำเนินงาน 

๑. จัดทำหลักเกณฑการประเมินหมูบาน/ชุมชน และหลักเกณฑการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีโดด  
              เดน 
 ๒. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ 

3. ประชาสัมพันธโครงการ 
 4. ดำเนินการรับสมัคร 
 5. แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับตำบล/เทศบาล 
 6. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับตำบล/เทศบาล,และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ 
 7. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    -  หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดีเลิศ    มีคะแนนตั้งแต    ๙๕ % ข้ึนไป  
                จำนวน  ๕๘  หมูบาน                                                                        /หมูบาน... 
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    -  หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดีเดน  มีคะแนนระหวาง ๘๕ % - ๙๔ %  
                 จำนวน ๑๐๙ หมูบาน                                                                              
    -  หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดี           มีคะแนนระหวาง ๗๕% - ๘๔ % 
        จำนวน ๒๗๑ หมูบาน 
             -  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีโครงการโดดเดนจำนวน 49 แหง (44 ตำบล 5 เทศบาล) 

8.  ประกาศผลการตัดสิน 
 9.  มอบรางวัล 
  - หมูบานท่ีมีคะแนนดีเลิศ   ไดรับรางวัลหมูบานละ    ๑๐,๐๐๐     บาท 
  - หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดีเดน   ไดรับรางวัลหมูบานละ       ๗,๐๐๐     บาท 
  - หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดี  ไดรับรางวัลหมูบานละ      ๕,๐๐๐   บาท 
  - หมูบานท่ีมีโครงการโดดเดน   ไดรับรางวัลหมูบานละ   10,000   บาท 
 10. ประชาสัมพันธการไดรับรางวัล 
 11. ประเมินผลโครงการ 
 

9.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1.จัดทำหลักเกณฑการประเมิน 
 2.แตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/ชุมชน เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ 
 3.ประชาสัมพันธโครงการ 
 4.ดำเนินการรับสมัคร 
 5.คณะกรรมการตัดสินฯพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑ 
 6.ประกาศผลการตัดสิน 
 7.มอบรางวัล 
 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ๑.  ไดชุมชนตนแบบธรรมาภิบาลท่ีมีผลงานดีเดน เพ่ือเสริมแรงการทำงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใน
ระดับชุมชน 
 ๒.  ชุมชนท่ีไดรับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  สรางความรวมมือและความสามัคคี
ของคนในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในบริหารจัดการและแกไขปญหาภายในชุมชนโดยชุมชนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

/2.5.1 ขอตกลง... 
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2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ้ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม และการบริหารราชการบานเมืองท่ีดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๑. ชื่อโครงการ... 



-116- 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน             

และการใชจายงบประมาณในการดำเนินกิจการตางๆเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้ น                

การดำเนินการบริหารจัดการตางๆตองคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพไม

เกิดปญหาขอครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไมโปรงใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของ

ภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกรหรือ

เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต  ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี

นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและ

เจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการ

ทุจริตภายในองคกรของผูบริหารหรือเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคัญท่ี

หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ

ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” ท่ีกำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและ        

ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

 2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 

 3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

/6. วิธีดำเนินงาน... 
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6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชมุหนวยงาน 

 2. กำหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต           

ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบ ดังนี้ 

  - หามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาใชบริการ 

  - หามปฏิบัติหนาท่ีเอ้ือประโยชน หรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด และพวก

พอง 

  - ตองปฏิบัติหนาท่ีใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 

 3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

4. จัดกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนักในการปฏิบัติตามขอตกลง 

5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนายงานและประชาชนทราบ 

 6. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

7. รายงานผลตอผูบริหาร เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดำเนินการปรับปรุงขอตกลง

การปฏิบัติราชการในปตอไป 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 - ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทาง      

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร 

 - ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
 

2.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติวา 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละประเภทให

เปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกำหนดข้ึนในหมวดท่ี ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐ

โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ 

เพ่ือใหการพัฒนาราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช

ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช

อยางมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทำ

ผิดทางวินัย  ซ่ึงกำหนดข้ันตอนในการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ  และประกาศกำหนดมาตรฐาน

กลางทางจริยธรรมขาราชการ  พนักงานและลูกจางประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือวันท่ี  11  

มิถุนายน พ.ศ. 2556  เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหลักการ

แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกำกับความประพฤติ  

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงาน        

ตามประมวลจริยธรรม” เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการ

ฝายประจำ  ลูกจางประจำ และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน            ผานการเรียนรูท่ี

หลากหลายใหสามารถเปนผูพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสูการพัฒนาองคกร โดยใชหลักคุณธรรม 

จริยธรรม  เปนเข็มทิศนำชีวิตไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ

หนวยงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป 
 

3.วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหนาท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐาน       

ทางจริยธรรม 

  2. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ       และ

พนักงานจางในองคกรทุกระดับ ไดมีความรู ความเขาใจ  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการ      ท่ี

บัญญัติไวเปน  ขอกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนเห็นความสำคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน

ใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 
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  3. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลอง          

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
 

4.เปาหมาย 

  ขาราชการ  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
    

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                
 

6.วิธีดำเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

  2. ประชุมคณะทำงานฯ 

  3. จัดกิจกรรมหรืออบรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยม

สำหรับองคกรท่ีตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

  4. จัดทำคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคคลเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

  5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบเพ่ือสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
 

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

8.งบประมาณดำเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

  ฝายบริหารงานบุคคล  สำนักปลัดฯ 
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ      

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน  
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2. ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  มีความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเปน

ขาราชการยุคใหมท่ียึดม่ันในความถูกตองและชอบธรรม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ในการทำงานใหบรรลุผล

สัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  

  3. ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายประจำ  ลูกจางประจำ  และพนักงานจางองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 

 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัด  อำเภอ  ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือ

การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแล

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและ                 มีประสิทธิภาพ

ตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไวในกฎหมาย 

 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการทุจริต

จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให

นักการเมืองและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการตางๆอยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสำนักงาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสำคัญ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ” 

ข้ึน  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือกำหนดผูรับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบจากหนวยท่ีเก่ียวของอยางขัดเจน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากหนวยงานภาครัฐ

และองคกรอิสระอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. กำหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกำกับดูแลและ

องคกรอิสระ อาทิ 
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  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน  

- การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือ

คณะทำงาน LPA                                            

- การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

- การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

 2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องรองเรียน

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๑. ชื่อโครงการ... 



-124- 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดต้ัง  “ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองรองเรียน-รองทุกข        

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  สำนักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  และสมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศ

ไทย  ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน  อันเนื่องมาจากความไมรูกฎหมายและ     ถูกเอารัดเอา

เปรียบในทางกฎหมาย  หนวยงานดังกลาวท้ัง 5 หนวยงาน  จึงตกลงทำบันทึกขอตกลง        ความรวมมือ  เพ่ือ

จัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรับรองรองเรียน-รองทุกข  
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือดำเนินการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของ

ตนตามกฎหมายนั้นๆ 

 2. เพ่ือใหบริการชวยเหลือ  แนะนำ  และใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนท่ัวไป           และ

เจาหนาท่ีภายในองคกร 

 3. เปนศูนยกลางประสานความรวมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หนวยงานหรือสถาบันของรัฐและ

เอกชน เพ่ือสงตอการดำเนินการใหความชวยเหลือแกประชาชน 

 4. เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน  คุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของ

ประชาชน 

 5. เพ่ือเปดชองทางใหประชาชนไดรองเรียน-รองทุกข  โดยใหหนวยงานหรือองคกรมีหนาท่ี      ตอบขอ

รองเรียน-รองทุกข  และดำเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนจากการรองเรียน-รองทุกข 

 6. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

 7. เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องรองเรียน-รองทุกข  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน  และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนและ       รับ

เรื่องรองเรียน-รองทุกข 

 2. ประชุมคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบฯ 

 3. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม  

  -กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงศูนยฯ 

  -กำหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ดำเนินการแกไขเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมภายใน  15  วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน  

15  วัน  ใหชี้แจงใหผูมาขอความชวยเหลือทางกฎหมายหรือผูรองเรียน-รองทุกขทราบ 

  -กำหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ทำการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาใหมาขอความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือผูรองเรียน-

รองทุกขทราบ   

 4. จัดทำคูมือศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองรองเรียน-รองทุกข       

5 . ประกาศและเผยแพรหรือประชาสัม พันธ ข้ันตอนและกระบวนการในการดำเนิ นการ                   

ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  การรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการ  ผูมีสวนไดเสีย         

หนวยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  สามารถเขาใจและใชประโยชนจากข้ันตอนและ

กระบวนการดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

6. รายงานและสรุปผลการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน -รองทุกข            

พรอมปญหา  อุปสรรคและแนวทางแกไข  ใหผูบริหารรทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

 2. มีการประกาศและเผยแพรประชาสัมพันธข้ันตอน  กระบวนการ  และชองทางในการดำเนินการให

ความชวยเหลือทางกฎหมาย  การรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนทราบ  

/3. ประชาชน...   
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 3. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  ท่ีเขามาขอรับบริการไดรับการให        

ความชวยเหลือทางกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว  เปนไปอยางมีมาตรฐาน 

 4. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  มีความเชื่อม่ันในการเขามาขอรับบริการ

ใหคำปรึกษา  คำแนะนำทางกฎหมาย                                                                      

 5. เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ดำเนินการเรื่องตามคูมือ  โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสอดคลองกับระเบียบและ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

 6. มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาของการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ

เรื่องรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการทราบ รวมท้ังชองทางในการติดตามผล        ดวย

ตนเอง 

 7. มีการกำกับติดตามการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข           ให

บุคคลดังกลาวทราบ  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนได

อยางเหมาะสมตามมาตรการท่ีกำหนดไว   
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3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติใหรัฐตองจัดการ          ให

ประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจำเปน  เพ่ือท่ีประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริงและมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  องคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนจึงไดจัดใหมี  “ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”

เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร  รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวนและเปน

ปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆของหนวยงาน 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และเปนปจจุบัน 

 2. เพ่ือใหมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

 3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 4. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหมีขอมูลท่ีครบถวน  ถูกตอง               

และเปนปจจุบัน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารฯ  เพ่ือดำเนินการใหมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

 2. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม 

 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ี 

  

 

/6. จัดทำ... 
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4. จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนผานสื่อชองทางตางๆของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ 

  5. จัดใหมีระบบใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ  หรือ

ระบบ Call Center                                                                                                

  6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

  7. จัดทำรายงานผลสถิติผูมาขอรับบริการ  รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผล     

เสนอผูบริหาร  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายประชาสัมพันธ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางครบถวน  ถูกตอง      

และเปนปจจุบัน 

 2. จำนวนชองทางการประชาสัมพันธมากกวา 3  ชองทาง 

 3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธมากกวา  3  สื่อ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการ 
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1. ช่ือโครงการ 
โครงการประชาสัมพันธกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน   

2. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ  เปนวิธีการขององคกรท่ีมีแบบแผนและการกระทำท่ีตอเนื่องในอันท่ี      
จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน  เพ่ือใหองคกรและกลุมประชาชนท่ีเก่ียวของมีความรู  
ความเขาใจ  และใหความสนับสนุนรวมมือซ่ึงกันและกัน  อันจะเปนประโยชนใหองคกรนั้นๆ  ดำเนินงานไป
ไดผลดีสมความมุงหมาย  โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสำคัญดวย  ฉะนั้น              การประชาสัมพันธ  
มีความหมายใน  3  แนวทางดวยกัน  คือ  1)การเผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ       2)การชักชวนให
ประชาชนมีสวนรวม  ตลอดจนเห็นดวยกับวัตถุประสงคและวิธีดำเนินงานขององคกร       3)การประสานความ
คิดเห็นของกลุมประชาชนท่ีเก่ียวของใหเขากับจุดมุงหมาย  และวิธีการดำเนินงาน       ขององคกร 
  ส่ือประชาสัมพันธ  เปนวิถีทางในการนำขาวสารท่ีตองการประชาสัมพันธจากผูสงไป        สู
ผูรับปจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธมีมากมายและหลากหลาย  อันเปนผลเนื่องมาจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี 
ของโลก  อยางไรก็ตามสามารถแบงสื่อประชาสัมพันธโดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ          ไดเปน  5  
ประเภท คือ  สื่อบุคคล  สื่อมวลชน  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อโสตทัศน  และสื่อกิจกรรม 

จากความสำคัญของการประชาสัมพันธ  และแนวทางการใชประโยชนจากสื่อประชาสัมพันธ

ขางตน  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  จึงมีอำนาจหนาท่ีโดยตรงเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะตางๆ  ใหแกประชาชน  ฉะนั้น  ใน

การท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง  และไดรับความรวมมือจากทุก

ภาคสวนกอใหเกิดการทำงานแบบบูรณาการ  จึงจำเปนตองมีการประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  ขอมูล

ขาวสารขององคกร  ไมวาจะเปน  นโยบาย  วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  กิจกรรม  หรือโครงการตางๆ  เพ่ือใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  นั่นเอง 

  เพ่ือใหการประชาสัมพันธองคกร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  สามารถ
เผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ  สามารถชักชวนใหประชาชนมีสวนรวม  ตลอดจนเห็นดวยกับวัตถุประสงคและ
วิธีดำเนินงานขององคกร  และสามารถประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชนท่ีเก่ียวของใหเขากับจุดมุงหมาย  
และวิธีการดำเนินงานขององคกร  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดจัดทำโครงการประชาสัมพันธ
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
3.2 เพ่ือจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  ผานสื่อตางๆ  เชน                     สื่อ

วิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ  ฯลฯ 
3.3 เพ่ือจัดทำวัสดุ  อุปกรณ  และสิ่งของเก่ียวกับการประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  เชน  ปาย     

ไมอัด  ปายไวนิล  ปายผา  วีดิทัศน  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน  ฯลฯ 
 
 

/4. เปาหมาย... 
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4. เปาหมาย 
 4.1 เพ่ิมชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรใหประชาชนไดรับทราบ 

 4.2 ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธท่ีจัดทำข้ึน 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
 ภายในจังหวัดแมฮองสอน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 

7. งบประมาณ 
 จำนวน 2,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564            ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 

8. วิธีการดำเนินงาน 
8.1 ดำเนินการออกแบบวัสดุ  อุปกรณ  และสิ่งของเก่ียวกับการประชาสัมพันธ  โฆษณา             และ

เผยแพร  เชน  ปายไมอัด  ปายไวนิล  ปายผา  วีดิทัศน  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน  ฯลฯ 

8.2 ดำเนินการจัดทำโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  ผานสื่อตางๆ  เชน      

สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ  ฯลฯ 

8.3 ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

8.4 สรปุและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

9. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 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.  ออกอากาศทางตนวานเคเบิ้ลทีวี 

 

/4. กิจกรรม... 
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 4. จัดทำวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธองคกร  “แมรองสอน”  ปท่ี  16 

 5. ถายทอดเสียงการประชุมสภา  อบจ. มส. 

 6. กิจกรรมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธองคกร 

 7. กิจกรรมประชาสัมพันธภารกิจงานขององคกร 

 8. กิจกรรมประชาสัมพันธตามหนังสือสั่งการฯ 

 9. กิจกรรมรณรงคการมีสวนรวมของประชาชน 

 10. กิจกรรมจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธองคกร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับการประชาสัมพันธโฆษณาและเผยแพร 
10.2 ไดสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เชน ปายไวนลิ  สปอต

วิทยุ  เปนตน 
10.3 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง  ชัดเจน  และสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.1.2 มีการเผยแพร... 



-133- 

 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน      

การจัดหาพัสดุ  การคำนวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย  

ระเบียบ กฎ  ขอบังคับ  ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ        

ดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทำ

บริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว  ดังนั้น การท่ีองคกรปกครอง      

สวนทองถ่ินจะบริหารงานให มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน            

ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้น การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน       

ในทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมอองสอนใหความสำคัญ เพ่ือปองกันการใช

จายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหแกพวกพอง 

รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ - จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึง

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนทุกโครงการ  
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางรายโครงการ 

 2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภาครัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง 

ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 ภายในจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. ประชุมวางแผนวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

 2. รวบรวมจัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจางในฐานขอมูล 

 3. ดำเนินการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 

  

/4.รายงาน... 
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 4. รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง เสนอผูบริหารเพ่ือประกอบการ

พัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจาง                        

 5. เผยแพรรายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางใหสาธารณชนรับทราบ                  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองพัสดุฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางไมนอยกวา 3  ชองทาง 

 2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน

ครบทุกโครงการ 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ           

ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทำบริการ

สาธารณะ การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด        แก

ประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ

บาล 

 ดังนั้น  เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เพ่ือกำกับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ท่ีกำหนดไว รวมท้ังจัดให       มีการปด

ประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสสารทีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริม

บทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน 
  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือกำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    

การจัดหาพัสดุ กาจัดซ้ือจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ

ท่ีกำหนดไว 

 2. เพ่ือกำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลขาวสารใหบริการตางๆ กฎเกณฑ            

ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน  
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎขอบังคับท่ีกำหนด 

 2. กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

 

 

 

                       /6. วิธี... 
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6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน 

 2. ประชุมคณะทำงาน                                       

 

  2.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนตอสาธารณชน 

     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 

     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 

     - การจัดซ้ือจัดจาง/การคำนวณราคากลาง 

     - แผนพัฒนาทองถ่ิน 

   - งบประมาณรายจายประจำป 

       - แผนการดำเนินงาน 

     - ขอมูลรายรับและรายจาย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 

     - รายงานกรประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

     - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

   - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชน      ตอ

ประชาชน 

 3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน 

4. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนให

ผูบริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 

 

/8. งบ ... 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายประชาสัมพันธ  สำนักปลัดฯ 
 

 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ        

การจัดซ้ือจัดจาง ตอสาธารณชน                                                                        

 2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยาง

ชัดเจน 

 3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.1.3 มีการปดประกาศ... 



-139- 

 

3.1.3 มีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวม

ตรวจสอบของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

มาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ           

ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทำบริการ

สาธารณะ การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด        แก

ประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตาม   หลักธรร

มาภิบาล 

 ดังนั้น  เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เพ่ือกำกับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ท่ีกำหนดไว รวมท้ังจัดให       มีการปด

ประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสสารทีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริม

บทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ          ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือกำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    

การจัดหาพัสดุ กาจัดซ้ือจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ

ท่ีกำหนดไว 

 2. เพ่ือกำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลขาวสารใหบริการตางๆ กฎเกณฑ            

ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน  
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎขอบังคับท่ีกำหนด 

 2. กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
 

 

 

 

/6.วิธีดำเนินการ... 
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6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน 

 2. ประชุมคณะทำงาน                                                                    

  2.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนตอสาธารณชน 

     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 

     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 

     - การจัดซ้ือจัดจาง/การคำนวณราคากลาง 

     - แผนพัฒนาทองถ่ิน 

   - งบประมาณรายจายประจำป 

       - แผนการดำเนินงาน 

     - ขอมูลรายรับและรายจาย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 

     - รายงานกรประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

     - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

   - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ

ประชาชน 

 3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน 

4. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนให

ผูบริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

/9.ผูรับผิดชอบ... 
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9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายประชาสัมพันธ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ        

การจัดซ้ือจัดจาง ตอสาธารณชน                                                                        

 2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยาง

ชัดเจน 

 3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 มาตรการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติใหรัฐตองจัดการ          ให

ประชาชนมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริงและมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  องคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนจึงไดจัดใหมี  “ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”

เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร  รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวนและเปน

ปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆของหนวยงาน 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และเปนปจจุบัน 

 2. เพ่ือใหมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

 3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 4. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหมีขอมูลท่ีครบถวน  ถูกตอง               

และเปนปจจุบัน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารฯ  เพ่ือดำเนินการใหมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

 2. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม 

 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ี 

 4. จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนผานสื่อชองทางตางๆของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ 

/5. จัดใหมี... 
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 5. จัดใหมีระบบใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ  หรือระบบ           

Call Center  

 6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 7. จัดทำรายงานผลสถิติผูมาขอรับบริการ  รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผล      เสนอ

ผูบริหาร  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายประชาสัมพันธ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางครบถวน  ถูกตอง      

และเปนปจจุบัน 

 2. จำนวนชองทางการประชาสัมพันธมากกวา 3  ชองทาง 

 3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธมากกวา  3  สื่อ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการ 
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9. ช่ือโครงการ 
โครงการประชาสัมพันธกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน   

10. หลักการและเหตุผล 
  การประชาสัมพันธ  เปนวิธีการขององคกรท่ีมีแบบแผนและการกระทำท่ีตอเนื่องในอันท่ี      
จะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน  เพ่ือใหองคกรและกลุมประชาชนท่ีเก่ียวของ      มี
ความรู  ความเขาใจ  และใหความสนับสนุนรวมมือซ่ึงกันและกัน  อันจะเปนประโยชนใหองคกรนั้นๆ  
ดำเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมาย  โดยมีประชามติเปนแนวบรรทัดฐานสำคัญดวย  ฉะนั้น             การ
ประชาสัมพันธมีความหมายใน  3  แนวทางดวยกัน  คือ  1)การเผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ       2)การ
ชักชวนใหประชาชนมีสวนรวม  ตลอดจนเห็นดวยกับวัตถุประสงคและวิธีดำเนินงานขององคกร       3)การ
ประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชนท่ีเก่ียวของใหเขากับจุดมุงหมาย  และวิธีการดำเนินงาน    ขององคกร 
  ส่ือประชาสัมพันธ  เปนวิถีทางในการนำขาวสารท่ีตองการประชาสัมพันธจากผูสงไปสูผูรับ  
ปจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธมีมากมายและหลากหลาย  อันเปนผลเนื่องมาจากการพัฒนาดานเทคโนโลยี 
ของโลก  อยางไรก็ตามสามารถแบงสื่อประชาสัมพันธโดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ  ไดเปน  5  ประเภท  
คือ  สื่อบุคคล  สื่อมวลชน  สื่อสิ่งพิมพ  สื่อโสตทัศน  และสื่อกิจกรรม 

จากความสำคัญของการประชาสัมพันธ  และแนวทางการใชประโยชนจากสื่อประชาสัมพันธ

ขางตน  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  จึงมีอำนาจหนาท่ีโดยตรงเก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะตางๆ  ใหแกประชาชน  ฉะนั้น  ใน

การท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางถูกตอง  และไดรับความรวมมือจากทุก

ภาคสวนกอใหเกิดการทำงานแบบบูรณาการ  จึงจำเปนตองมีการประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  ขอมูล

ขาวสารขององคกร  ไมวาจะเปน  นโยบาย  วิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  กิจกรรม  หรือโครงการตางๆ  เพ่ือใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  นั่นเอง 

  เพ่ือใหการประชาสัมพันธองคกร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล  สามารถ
เผยแพรชี้แจงใหประชาชนทราบ  สามารถชักชวนใหประชาชนมีสวนรวม  ตลอดจนเห็นดวยกับวัตถุประสงคและ
วิธีดำเนินงานขององคกร  และสามารถประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชนท่ีเก่ียวของใหเขากับจุดมุงหมาย  
และวิธีการดำเนินงานขององคกร  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดจัดทำโครงการประชาสัมพันธ
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ข้ึน 
 

11. วัตถุประสงค 
3.4 เพ่ือประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
3.5 เพ่ือจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  ผานสื่อตางๆ  เชน                     สื่อ

วิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ  ฯลฯ 
3.6 เพ่ือจัดทำวัสดุ  อุปกรณ  และสิ่งของเก่ียวกับการประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  เชน  ปาย     

ไมอัด  ปายไวนิล  ปายผา  วีดิทัศน  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน  ฯลฯ 
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12. เปาหมาย 
 4.1 เพ่ิมชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรใหประชาชนไดรับทราบ 

 4.2 ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อประชาสัมพันธท่ีจัดทำข้ึน 

13. สถานท่ีดำเนินการ 
 ภายในจังหวัดแมฮองสอน 

14. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 

15. งบประมาณ 
 จำนวน 2,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564            ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 

16. วิธีการดำเนินงาน 
8.1 ดำเนินการออกแบบวัสดุ  อุปกรณ  และสิ่งของเก่ียวกับการประชาสัมพันธ  โฆษณา            และ

เผยแพร  เชน  ปายไมอัด  ปายไวนิล  ปายผา  วีดิทัศน  สปอตวิทยุ  สปอตโทรทัศน  ฯลฯ 

8.2 ดำเนินการจัดทำโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ  โฆษณา  และเผยแพร  ผานสื่อตางๆ  เชน      

สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ  ฯลฯ 

8.3 ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

8.4 สรปุและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

9. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 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.  ออกอากาศทางตนวานเคเบิ้ลทีวี 
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 4. จัดทำวารสารเพ่ือการประชาสัมพันธองคกร  “แมรองสอน”  ปท่ี  16 

 5. ถายทอดเสียงการประชุมสภา  อบจ. มส. 

6. กิจกรรมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธองคกร 

 7. กิจกรรมประชาสัมพันธภารกิจงานขององคกร 

 8. กิจกรรมประชาสัมพันธตามหนังสือสั่งการฯ 

 9. กิจกรรมรณรงคการมีสวนรวมของประชาชน 

 10. กิจกรรมจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธองคกร 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.4 กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับการประชาสัมพันธโฆษณาและเผยแพร 
10.5 ไดสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เชน  ปายไวนิล  

สปอตวิทยุ  เปนตน 
10.6 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง  ชัดเจน  และสมบูรณ 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ           

ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทำบริการ

สาธารณะ การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด        แก

ประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตาม    หลักธรร

มาภิบาล 

 ดังนั้น  เพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เพ่ือกำกับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ท่ีกำหนดไว รวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ 

เผยแพรขอมูลขาวสสารทีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมี

สวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
  

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือกำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน    

การจัดหาพัสดุ กาจัดซ้ือจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ

ท่ีกำหนดไว 

 2. เพ่ือกำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลขาวสารใหบริการตางๆ กฎเกณฑ            

ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน  
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎขอบังคับท่ีกำหนด 

 2. กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

 

 

                            /6. วธิี... 
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6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน                                                         

 2. ประชุมคณะทำงาน                                                                    

  2.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนตอสาธารณชน 

     - การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 

     - การบริหารงบประมาณ การเงิน 

   - การจัดหาพัสดุ/แผนการจัดหาพัสดุ 

     - การจัดซ้ือจัดจาง/การคำนวณราคากลาง 

     - แผนพัฒนาทองถ่ิน 

   - งบประมาณรายจายประจำป 

       - แผนการดำเนินงาน 

     - ขอมูลรายรับและรายจาย 

   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 

     - รายงานกรประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

     - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 

   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

   - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

  2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ

ประชาชน 

 3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน 

4. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนให

ผูบริหารทราบ 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายประชาสัมพันธ  สำนักปลัดฯ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซ้ือจัดจาง ตอสาธารณชน                                                                 

 2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยาง

ชัดเจน 

 3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการ         

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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-151- 

 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ี         ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีการกระทบตอความเปนอยู            และ

สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
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1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและหนาท่ีในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแประชาชน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน โดยการเปดโอกาสใหประชาชน         ในทองถ่ิน

มีสวนรวมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความจำเปนท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัด ตองพัฒนาศักยภาพขององคกรใหสามารถปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล แกไขปญหาและตอบสนองตรงตามความตองการของประชาชน โดยเริ่มจากการวางแผนพัฒนา 

ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจนเกิดจากความตองการของประชาชน มีการนำเสนอขอคิดเห็นจากประชาคมทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน องคกรพัฒนาชุมชน       ผูนำชุมชน  และประชาชนในทองถ่ิน 

เพ่ือใหการวิเคราะหสภาพปญหา ตรงตามจุดมุงหมาย เกิดประโยชนสูงสุด  ใชเปนกรอบการทำงานขององคการ

บริหาร สวนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           ท่ี

กำหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลอง   กับ

แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 

แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ีจัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และให

หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ัง

จังหวัด ท้ังหมด 7 อำเภอ ซ่ึงแตละอำเภอก็มีปญหาความตองการท่ีแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ

ลั กษณ ะป ระชากร ท่ี มี ห ลากห ลายชน เผ า เพ่ื อ ให เกิ ด การ พั ฒ นา ท่ี ต รงกับ ปญ ห าความต อ งการ                        

ของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  จึงตองมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม            

ในการเสนอปญหาความตองการ เพ่ือรวบรวมจัดทำเปนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป           ของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดแมฮองสอน ตอไป  

3.วัตถุประสงค  

1.เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนเปนไปตามข้ันตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว          

2.เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผนพัฒนา รวมตัดสินใจ         

ในกิจการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                                                           

/3. เพ่ือให... 
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        3.เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับขอมูลปญหาความตองการและแนวทาง 

แกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการดำเนินงานโครงการไดตรงตามความตองการของประชาชน   
   

  4.เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2562  

 5.เพ่ือใหประชาชนเรียนรูถึงสิทธิหนาท่ีพลเมืองของตนเอง และการมีสวนรวมบริหารกิจการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 4.เปาหมายการดำเนินงาน  

   การจัด เวทีประชาคมระดับอำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ โดยมีกลุ ม เป าหมาย 3,000                  

คน(ตามสัดสวนระดับอำเภอ/จังหวัดท่ีกระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสาน

แผนฯ)  ประกอบดวย   

    ๑)กำนัน/ผูใหญบาน/ ผูนำชุมชน จำนวน  438 หมูบาน/ชุมชน ๆ ละ 5 คน              รวม 

2,628 คน   

   ๒) ผูบริหาร , ประธานสภา และเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 49 แหง ๆ ละ 4 

คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จํานวน  24  คน  

  4) หนวยงานราชการ,  รัฐวิสาหกิจ,  องคกรธุรกิจ  จํานวน  15 แหง ทุกอําเภอ รวม       90 

คน   

  5) ตัวแทนกลุมตางๆ , องคกรชุมชน,  สือ่มวลชน   

  6) เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

      

5.ระยะเวลาดำเนินการ         

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564  

 

6.งบประมาณดำเนินการ    

จำนวน 2,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561-2564       

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

7.สถานท่ีในการดำเนนิการ    

  ดําเนินการท้ัง 7 อําเภอ   ประกอบดวย อําเภอเมือง   อําเภอขุนยวม   อําเภอปางมะผา   

อําเภอปาย  อําเภอแมสะเรียง   อําเภอสบเมย  และอําเภอแมลานอย  
 

8.วิธีการดำเนินงาน  

- รวบรวมขอมูลจากแผนชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

-  

 

/สรุปเปนขอมูล... 
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- สรุปเปนขอมูลปญหาความตองการเบื้องตนระดับตําบลเพ่ือนําเขาเวทีประชาคมระดับอําเภอ

รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือสรุปประเด็น       การแกไข

ปญหา รวมกันแบบบูรณาการ  

- ดําเนินการจัดเวทป ระชาคม ระดับอําเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อําเภอ   

 กิจกรรมอบรม  

- การใหความรู สรางความเขาใจในภารกิจ บทบาทอํานาจหนาท่ีของ อปท. เพ่ือใหประชาชน 

เขาใจภารกิจและอํานาจหนาท่ี ในการท่ีจะรวมกันแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ี  

- การแบงกลุมระดมความคิดเห็น “ 1 ทศวรรษของการพัฒนา รอยปญหา ลานหนทางแกไข 

กาวเดินทางไกลสู 1 ศตวรรษ   ของหนาท่ีท่ีดีกวาเดิม ”  

  กิจกรรมการจัดงาน  

- จัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด ในปท่ีผานมา  

- จัดกิจกรรม “ รอยฟนเฟอง กาวผานปญหาไปดวยกัน ”   
 

9.ข้ันตอนการดำเนินงาน  

  1. รวบรวมขอมูลจากแผนชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  2. สรุปขอมูลปญหาความตองการเบื้องตนระดับตำบล 

  3. ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอำเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อำเภอ 

  4. สรุปปญหา/ความตองการ จัดทำรางแผนพัฒนาสี่ป 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณารางแผนสี่ป 

  6.ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  1.แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนแผนพัฒนาฯ ท่ีมาจากการ

มีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง    

  2.ประชาชนทุกภาคสวนมีโอกาสในการเสนอปญหาและความตองการทำใหเกิดการแกไข

ปญหาและความตองการท่ีตรงจุดทุกภาคสวนมีการบูรณาการการทำงานรวมกันในการดูแลแกไขปญหาใหกับพ่ี

นองประชาชน 

 

 

/1.ชื่อโครงการ... 
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๑.   ช่ือโครงการ    

  “ อบจ. พบประชาชน” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ........ 

๒.   หลักการและเหตุผล 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน ไดยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เปนองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติ  ตัวคน 
สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังใน
ระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปนหนวยงานท่ีใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้น การใหความรูเพ่ือพัฒนาคนในทองถ่ินในทุกดานจึงเปนหนาท่ีหลักขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท้ังองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล        หรือเทศบาล รวมถึงหนวยงาน
ปกครองทองท่ี 
  จากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน เม่ือเปรียบเทียบสังคมเมืองและสังคมชนบทท่ีอยูหางไกลความ
เจริญ ยังมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข      ดานการรับรู
และเขาถึงขอมูลขาวสาร ฯลฯ ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินชนบทท้ังสิ้น      

  จังหวัดแมฮองสอน  เปนจังหวัดท่ีมีลักษณะทางภูมิศาสตรสวนมากเปนภูเขาและปาไม       

ประชาชากร  สวนใหญเปนชาวไทยภูเขาอาศัยอยูในชนบท หางไกลความเจริญ การคมนาคมยากลำบาก         

บางแหงไมมีกระแสไฟฟาใช ประชาชนยังขาดโอกาสดานตาง ๆ ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานตาง ๆ       

ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และหนวยงานของรัฐท่ี

มีสวนเก่ียวของในการท่ีจะพัฒนาสงเสริมใหคนในชุมชนไดรับโอกาสท่ีทัดเทียมกับคนในสังคมเมือง               

โดยยึดหลักการทำงานตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ "เขาใจ เขาถึง  พัฒนา" โดย

ในทุกๆปองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือออกไปพบปะพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีอยู

หางไกล เพ่ือไปจัดกิจกรรมใหความรูดานตางๆ โดยเฉพาะการใหความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนจังหวัด ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญในจังหวัด เพ่ือสรางความเปนเจาของรวมกันท่ี

จะกอใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินรวมกัน โดยมีการดำเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ รวมถึงองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีตำบลตางๆ  ในจังหวัด ซ่ึงเปนไปตามบทบาทอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ตามมาตรา ๑๗ (๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสอดคลอง

กับยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ดานการพัฒนาบริหารจัดการทองถ่ินท่ีดี นอกจากนั้นยังมี

หนาท่ีในการประสานแผนงานโครงการและประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงาน

ภาครัฐทุกแหงในจังหวัด เพ่ือรวมกันสงเสริมพัฒนา และแกไขปญหาใหแกพ่ีนองประชาชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสลด

ความเลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในชุมชนชนบท ดังนั้นจึงไดจัดทำโครงการ อบจ..                                                                                                                  

 

/พบประชาชน... 



-156- 

 

พบประชาชน เพ่ือใหความรูดานตาง ๆ เชน     ดานการเกษตร การลดใชสารเคมีในการเกษตร การทำปุยหมัก 

ปุยอินทรียจากพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช  การปศุสัตว การดูแลสุขภาพ  การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

บทบาทอำนาจหนาท่ี ภารกิจของ          

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล และหนวยงานทองท่ีเขาใจกระบวนการรวมคิด      รวม

ทำ  รวมติดตามตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตางๆ  รวมถึงการจัดกิจกรรม

แขงขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสามัคคีและความสัมพันธอันดีของคนในหมูบาน ตำบลท่ีจะนำมา        ซ่ึงความ

เขมแข็งของชุมชนตอไป 

3.  วัตถุประสงค 
     3.1 เพ่ือพัฒนา เพ่ิมโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใหแกประชาชนท่ีอาศัยอยูในถ่ิน         
ทุรกันดารหางไกลความเจริญ ไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนเพ่ือนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง                                                                                  

     3.2 เพ่ือประชาสัมพันธงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ใหประชาชนเขาใจถึง
บทบาทหนาท่ีของ อปท. ในระดับตำบล ระดับจังหวัด และเขาใจกระบวนการทำงานรวมกันของทองถ่ินและ
ทองท่ี 

     3.3 เพ่ือเสริมสรางแนวคิด และปลูกจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวม       ใน
การพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนทองถ่ินท่ีเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได และเชื่อมสัมพันธไมตรี มีความรักสามัคคี สมานฉันท
ในทองถ่ิน       

     3.4 เพ่ือสรางความรวมมือในการทำงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     และ
หนวยงาน ภาครัฐอ่ืนๆ             

4.  เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ ผูบริหารทองถ่ิน ผูนำชุมชน ประชาชน    จำนวน ๕00 คน 

   เชิงคุณภาพ ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับดานการเกษตร ดานปศุสัตว ดานการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน ดานการอบรมสอนอาชีพ ดานกฎหมาย ดานการศึกษา เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาท่ีของ อปท. ในระดับตำบล ระดับจังหวัดมากยิ่งข้ึน ประชาชนในระดับตำบลเกิด
ความใกลชิด กับ อบจ. ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด รูสึกถึงความเปนเจาของ อบจ. 
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5. วิธีดำเนินการ 

 ๕.๑ กำหนดพ้ืนท่ีดำเนินการ 

 5.๒ ประสานการขอใชพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรม จัดเตรียมสถานท่ีสำหรับจัดกิจกรรมใหความรู 

 5.๓ ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจัดโครงการ และพ้ืนท่ีใกลเคียง
ประสานผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน   

 5.๔ ประสานความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน เพ่ือรวมใหความรู และจัดนิทรรศการเรื่อง
ตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 ๕.๕  ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม และมีหนังสือถึงผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบานเพ่ือแจง
จำนวนผูเขารวมกิจกรรม   
  5.๖ ดำเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

       5.๖.1 จัดแบงจุดอบรมใหความรู โดยมีวิทยากรบรรยายจากหนวยงานตางๆ อาทิเชน 

• การใหความรูดานการเกษตร ใหคำแนะนำในการปลูกพืช การดูแลท่ีดินทางการ
เกษตร การทำปุยอินทรีย การทำน้ำหมักชีวภาพ  

• การใหความรูดานการปศุสัตว  ใหความรูเก่ียวกับการใชเวชภัณฑ การใชน้ำยาฆา
เชื้อโรคเพ่ือปองกันการเกิดโรค   

• การใหความรูดานการอบรมสงเสริมอาชีพ การทำน้ำยาลางจาน ยาสระผม สบู 
ฯลฯ    

• การใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพเบื้องตน การปองกันโรคตางๆ  
 

• การใหความรูเก่ียวกับโรคติดตอโดยแมลง การใชสารเคมีในการปองกันแมลง    

• การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายการเลือกต้ัง และการสาธิตการใชเครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส 

• การใหความรูดานกฎหมาย เชน การใหความรูเก่ียวกับกฎหมายชาวบาน กฎหมาย
เก่ียวกับท่ีทำกิน กฎหมายครอบครัว กฎหมายคนตางดาว 

• การใหความรูดานสิทธิการคุมครองผลประโยชนสำหรับคนพิการการสงเคราะห
ครอบครัวคนพิการ และผูสูงอายุ    
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                    5.๖.2 จัดกลุมผูเขารับฟงการบรรยาย ใหความรูดานตางๆ ในแตละจุด ๆ ละ 30 นาที 

   5.๖.3 จัดแขงขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และความสัมพันธอันดีของคนในชุมชน    

   ๕.๖.๔ จัดเตรียมอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารวาง สำหรับผูเขารับการอบรมและเจาหนาท่ี  

ท่ีเก่ียวของ  

6. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 6.1 ขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 

 6.2 ดำเนินการดานการจัดหาพัสดุ 

 6.3 ประชาสัมพันธโครงการ/ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 

 6.4 เบิกจายเงินตามโครงการ 

 6.5 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 
 

7. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ 
  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 

8. สถานท่ีดำเนินการ 

  ภายในจังหวัดแมฮองสอน  

9. งบประมาณ 

จำนวน 1,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561-2564         

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

/11. ผลท่ีคาด ... 
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11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 11.1 ประชาชนไดรับความรูในดานตางๆ เชนดานการเกษตร ดานปศุสัตว ดานการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน ดานกฎหมาย ดานการศึกษา เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 11.2 ประชาชน รับรู เขาใจถึงบทบาทอำนาจหนาท่ีของ อปท. ในระดับตำบล ระดับจังหวัดมากยิ่งข้ึน  

 11.3 ประชาชนในระดับตำบลเกิดความใกลชิด กับ อบจ. ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด รูสึกถึงความเปนเจา        
ของ อบจ. 

 11.4 เกิดความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนและหนวยงานภาครัฐ       
ในการบูรณาการ การทำงานรวมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.โครงการ 
 จัดการทรัพยากรดิน น้ำ ปา โดยเครือขายองคกรชุมชนจังหวัดแมฮองสอน  
 

2.หลักการและเหตุผล 
 2.1 การดำเนินงานของเครือขาย 

 ดวยเครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากรลุมน้ำจังหวัดแมฮองสอน ท่ีไดจัดตั้งข้ึนเม่ือป 2542          
มีสมาชิกกลุมเครือขายท่ีกระจายอยูทุกอำเภอในจังหวัดแมฮองสอน โดยมีการรวมตัวของกลุม / เครือขายยอย
ตางๆ ในลักษณะการเชื่อมเปนเครือขายลุมน้ำยอย การรวมตัวกันบนฐานของวัฒนธรรมเดียวกัน เชน เครือขาย
ปาเกอญอ กะเหรี่ยงแดง เครือขายมง การรวมตัวกันในลักษณะลุมน้ำเปนตน และรวมตัวกันเปนเครือขาย
ตำบล โดยปจจุบันมีสมาชกิเครือขายยอย 20 เครือขาย รวมประมาณ 272 ชุมชนในจังหวัดแมฮองสอน  ไดมี
การดำเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ี ในการแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรดิน น้ำ ปา และสิ่งแวดลอม  มีกิจกรรม
ท่ีสำคัญคือ การเพ่ิมศักยภาพแกนนำ/ สมาชิกเครือขายในทุกระดับ  การฟนฟูอนุรักษทรัพยากรปาไม และสัตว
ปา เชน การบวชปา การกำหนดเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ำ การทำฝายชะลอน้ำ การจัดการไฟปาโดยชุมชนและมี
การจัดทำฐานขอมูล เพ่ือการแกไขปญหาท่ีดินทำกิน ท่ีอยูอาศัย/ พ้ืนท่ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
รังวัดสำรวจขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยมีกฎระเบียบชุมชนในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ 
ปา ซ่ึงมีคณะกรรมการเครือขายฯในระดับพ้ืนท่ี เปนกลไกในการควบคุมและบังคับใชกฎระเบียบใหเกิด
ประสิทธิภาพ การดำเนินงานของเครือขาย   มีการติดตาม และประเมินสถานการณเปนระยะๆ โดยผานเวที
ประชุมของคณะกรรมการเครือขายฯ     และนำประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีนำมาแลกเปลี่ยนกันในระดับ
จังหวัด เพ่ือหาแนวทางในการดำเนินการในการแกไขปญหารวมกัน รวมท้ังการกำหนดแนวทางในการผลักดัน
นโยบายท่ีเก่ียวของกับสิทธิของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ปา และสิ่งแวดลอมรวมกันในระดับ
จังหวัด และระดับภาค 

 2.2 ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
การดำเนินงานของเครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากรลุมน้ำจังหวัดแมฮองสอน ภายใตโครงการ

คุมครองอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ปาโดยองคกรชุมชนจังหวัดแมฮองสอน      ซ่ึงไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จนถึงปจจุบัน สงผลทำใหเกิด  

1 . เกิดฐานขอ มูล ในระบบสารสน เทศภู มิศาสตร  (G IS ) เพ่ื อการจัดการ ท่ี ดิ น  ท่ี อยู อา ศัย                  
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกฎระเบียบชุมชนและคณะกรรมการควบคุม 
2. เกิดความรวมมือในการทำงานของเครือขายในระดับจังหวัด และเครือขายลุมน้ำยอยในพ้ืนท่ีจังหวัด
แมฮองสอน 
3. เกิดพ้ืนท่ีรูปธรรมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดิน น้ำ ปา และสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึนทุกป          
(การบวชปา / การสืบขาตาน้ำ) 
4 .เกิดการกำหนดกฎระเบียบของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอมในชุมชน        ( ผ ล

จากการบวชปา / สืบชาตาน้ำ) 
5. เกิดกิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เชน บวชปา สืบชาตาน้ำ      
ฝายชะลอความชุมชื้น 
6. เกิดผูนำในการสรางจิตสำนึกการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 
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7. เกิดการผลักดันและติดตามนโยบายในการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม (ระดับตางๆ) เชน    
การผลักดันแผนงานของเครือขายยอยบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        การ
ผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนใหรัฐบาลนำไปเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีดิน เปนตน 
8. เกิดความรวมมือการจัดการท่ีดิน  ท่ีอยูอาศัยอยางเปนรูปธรรมระหวางหนวยงานรัฐ  ทองถ่ิน        
และองคกรชุมชน 
9. เกิดการประสานขอมูลการจัดการดิน น้ำ ปา ท้ังในระดับจังหวัด  ภาค  และระดับชาติ  โดยการสง
ตัวแทนเขารวมประชุมกับเครือขายท่ีทำงานดานเดียวกัน และรวมประชุมในระดับชาติ           เพ่ือ
เตรียมชุมชนในการตั้งรับนโยบายดิน น้ำ ปา  ท่ีจะเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน 

 1.3 แนวทางการดำเนินงาน ป 2562 และปตอไป 
 การดำเนินงานเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองคกรชุมชน มี
ความจำเปนท่ีตองไดรับความรวมมือ และสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของเครือขายในระดับพ้ืนท่ีและในระดับจังหวัด ในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากร ดิน น้ำ ปาโดยผานกิจกรรม เชน การพัฒนาศักยภาพแกนนำ กรรมการเครือขาย  การบวชปา สืบ
ชาตาน้ำ การจัดการปญหาไฟปาเปนตน  การแกไขปญหาสิทธิในท่ีดินทำกิน        ท่ีอยูอาศัย และพ้ืนท่ีการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในแนวทางโฉนดชุมชนตองมีข้ันตอนการจัดทำขอมูลชุมชน ขอมูลแผนท่ีท่ีดิน
ทำกิน กฎระเบียบในการใชประโยชนจากท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ       การมีเวทีแลกเปลี่ยนของ
คณะกรรมการเครือขายในระดับพ้ืนท่ีและระดับจังหวัด  เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน ติดตามการดำเนินงานและ
กำหนดแนวทางการแกไขปญหารวมกันท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระดับจังหวัด การติดตาม ผลักดันนโยบายท่ี
เก่ียวของกับการแกไขปญหาทรัพยากร ดิน น้ำ ปา และสิ่งแวดลอม  การดำเนินงานของเครือขายองคกรชุมชน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ำจังหวัดแมฮองสอนในระยะตอไป  จึงมีความจำเปนท่ีตองดำเนินงานดังกลาว
อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และการตั้งรับ
นโยบายใหมๆของรัฐท่ีถูกกำหนดมาเพ่ือขอคืนพ้ืนท่ี ซ่ึงสงผลกระทบตอชุมชนท่ีอาศัยอยูเดิม  โดยกระบวนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวน เชน  โครงการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ปา,  โครงการจัดการมลพิษ – หมอกควัน 
สภาองคกรชุมชน และองคกรสาธารณอ่ืนๆ ท่ีมีการดำเนินกิจกรรมอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังในระดับชุมชน 
องคกรภาคประชาชนและหนวยงานภาครัฐ  สมาคมฟนฟูและพัฒนาลุมน้ำสาละวิน จึงไดจัดทำโครงการจัดการ
ทรัพยากร ดิน น้ำปา โดยเครือขายองคกรชุมชนจังหวัดแมฮองสอนปงบประมาณ  2562 เพ่ือเสนอขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
 1 เพ่ือผลักดันแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขาสูแผนงบประมาณขององคกรปกครองทองถ่ิน 
2.เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของแกนนำเครือขายองคกรชุมชนในระดับจังหวัด   เครือขายองคกร  

ชุมชนในระดับพ้ืนท่ี   และแกนนำในระดับชุมชนใหสามารถนำเสนอประสบการณ บทเรียนท่ีไดจาก
การดำเนินกิจกรรมตอชุมชนอ่ืนได และสามารถเขาถึงแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุนไดในโอกาสตอไป 
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3.เพ่ือฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมภายใตภูมิปญญาทองถ่ินใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย และยกระดับเปนพ้ืนท่ีรูปธรรม / แหลงศึกษาดูงาน 

4.เพ่ือประสานความรวมมือ  และเชื่อมรอยโครงการตางๆ ท่ีดำเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมภายในจังหวัดสูการสรางพลังเพ่ือกำหนดนโยบาย แผนงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน                                        

5.เพ่ือผลักดันใหเกิดการยกสถานะจากเครือขายลุมน้ำ/ตำบลใหเปนสภาองคกรชุมชนตำบล 
 

4. เปาหมายของโครงการ 
 1.เครือขายในระดับพ้ืนท่ีสามารถยกสถานะข้ึนเปนสภาองคกรชุมชนตำบล 
 2.แกนนำชุมชนหลักของเครือขายในระดับพ้ืนท่ีสามารถเปนวิทยากรเพ่ือนำเสนอประสบการณ        
และบทเรียนตอสาธารณชนได 
 3.มีพ้ืนท่ีท่ียกระดับเปนพ้ืนท่ีรูปธรรมในการจัดการดิน น้ำ ปา เพ่ือเปนแหลงศึกษาดูงาน 
 4.เกิดภาคีความรวมมือท่ีดำเนินงานดานทรัพยากรดิน น้ำ ปา เพ่ิมข้ึน 
 5.เกิดการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวมทุกภาคสวน 
 

5. วิธีดำเนินการ 
5.1 การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ 

- เม่ือไดรับการอุดหนุนงบประมาณ ตองมีการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการโครงการและ
กรรมการสมาคมฯ 
- การดำเนินกิจกรรมโครงการทุกกิจกรรมตองมีเจาหนาท่ีสมาคมฯเขาไปดูแล อำนวยความ
สะดวก 
- จัดตั้งกรรมการติดตามและประเมินโครงการฯ / กรรมการโครงการตองมีการประเมินทิศ
ทางการดำเนินงานวาจะสามารถบรรลุตามแผนงาน แผนเงินและวัตถุประสงคไดตามระยะเวลา
ท่ีกำหนด 

 5.2 การบริหารการเงิน 
  - มีผูประสานงาน / เจาหนาท่ีการเงินของสมาคมฯคอยควบคุมดูแลการใชจายเงิน 

- การดำเนินกิจกรรม เจาหนาท่ีตองกำหนดแผนงานไตรมาส และเขียนใบสำรองยืม
งบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรมเปนครั้งๆไป 
- หลังจากดำเนินกิจกรรมตองมีเอกสารการเงินครบตามระเบียบของสมาคมฯ พรอมรายงานผล
การดำเนินกิจกรรมทุกครั้ง (บันทึกผลพรอมรูปภาพ) 
 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ 2562-2564  
 
 
 
 

/7. สถานท่ี... 
 



-162- 
 
 

7. สถานท่ีดำเนินการ 
 6.1 สถานท่ีประสานงานหลักโครงการ สมาคมฟนฟูและพัฒนาลุมน้ำสาละวิน เลขท่ี 66 หมู 11 ตำบล
ผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 58000 โทรศัพท / โทรสาร 053-684190 
 6.2 พ้ืนท่ีเปาหมายดำเนินกิจกรรม 

- เครือขายลุมน้ำจังหวัดและเครือขายยอย 22 กลุมเครือขาย ภายในพ้ืนท่ีลุมน้ำจังหวัด
แมฮองสอน 

 
- แกนนำเครือข ายองคกรชุมชนลุ มน้ ำจั งหวัดแมฮ องสอน และกลุ ม ท่ีทำงานด าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

  - องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 7.1 สมาคมฟนฟูและพัฒนาลุมน้ำสาละวิน (สพส.) 
 7.2 กรรมการเครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ำจังหวัดแมฮองสอน 
9. งบประมาณ   
 จำนวน  500,000 บาท (ประมาณตามแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน) 
 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ 
 9.1 เครือขายระดับพ้ืนท่ีสามารถผลักดันแผนสู อบต.นำรองการใชทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ปา 

9.2 มีแกนนำหลักของเครือขายในระดับพ้ืนท่ีสามารถเปนวิทยากรนำเสนอประสบการณและบทเรียน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ปาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9.3 เกิดพ้ืนท่ีรูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ปา และสามารถเปนแหลงศึกษา   ดูงาน
ได 

 9.4 มีภาคีความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ปา เพ่ิมข้ึน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดต้ัง  “ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองรองเรียน-รองทุกข        

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  สำนักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  และสมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศ

ไทย  ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน  อันเนื่องมาจากความไมรูกฎหมายและถูกเอารัดเอาเปรียบ

ในทางกฎหมาย  หนวยงานดังกลาวท้ัง 5 หนวยงาน  จึงตกลงทำบันทึกขอตกลง        ความรวมมือ  เพ่ือจัดต้ัง

ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรับรองรองเรียน-รองทุกข  
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือดำเนินการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของ

ตนตามกฎหมายนั้นๆ 

 2. เพ่ือใหบริการชวยเหลือ  แนะนำ  และใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนท่ัวไปและเจาหนาท่ี

ภายในองคกร 

 3. เปนศูนยกลางประสานความรวมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หนวยงานหรือสถาบันของรัฐและ

เอกชน เพ่ือสงตอการดำเนินการใหความชวยเหลือแกประชาชน 

 4. เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน  คุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของ

ประชาชน 

 5. เพ่ือเปดชองทางใหประชาชนไดรองเรียน-รองทุกข  โดยใหหนวยงานหรือองคกรมีหนาท่ีตอบ         

ขอรองเรียน-รองทุกข  และดำเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนจากการรองเรียน-รองทุกข 

 6. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

 7. เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องรองเรียน-รองทุกข  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน  และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนและรับเรื่อง

รองเรียน-รองทุกข                                                                  

 

 2. ประชุมคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบฯ 

 3. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม  

  -กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงศูนยฯ 

  -กำหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ดำเนินการแกไขเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมภายใน  15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน  

15  วัน  ใหชี้แจงใหผูมาขอความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือผูรองเรียน-รองทุกขทราบ 

  -กำหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ทำการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาใหมาขอความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือผูรองเรียน-

รองทุกขทราบ   

 4. จัดทำคูมือศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองรองเรียน-รองทุกข       

5 . ประกาศและเผยแพรหรือประชาสัม พันธ ข้ันตอนและกระบวนการในการดำเนิ นการ                   

ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  การรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการ  ผูมีสวนไดเสีย         

หนวยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  สามารถเขาใจและใชประโยชนจากข้ันตอนและ

กระบวนการดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

6. รายงานและสรุปผลการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน -รองทุกข            

พรอมปญหา  อุปสรรคและแนวทางแกไข  ใหผูบริหารรทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

 2. มีการประกาศและเผยแพรประชาสัมพันธข้ันตอน  กระบวนการ  และชองทางในการดำเนินการให

ความชวยเหลือทางกฎหมาย  การรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนทราบ    

 3. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  ท่ีเขามาขอรับบริการไดรับการให        

ความชวยเหลือทางกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว  เปนไปอยางมีมาตรฐาน 

 4. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  มีความเชื่อม่ันในการเขามาขอรับบริการ

ใหคำปรึกษา  คำแนะนำทางกฎหมาย                                                                       

 

 5. เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ดำเนินการเรื่องตามคูมือ  โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสอดคลอง      กับระเบียบ  

และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

 6. มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาของการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ

เรื่องรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการทราบ รวมท้ังชองทางในการติดตามผล        ดวย

ตนเอง 

 7. มีการกำกับติดตามการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข          ให

บุคคลดังกลาวทราบ  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน  ได

อยางเหมาะสมตามมาตรการท่ีกำหนดไว   
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข  ไดทราบถึงการ      รับ

เรื่อง  ระยะเวลา  และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดต้ัง  “ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรองรองเรียน-รองทุกข        

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  สำนักงานอัยการสูงสุด  สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด

แหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  และสมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศ

ไทย  ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน  อันเนื่องมาจากความไมรูกฎหมายและถูกเอารัดเอาเปรียบ

ในทางกฎหมาย  หนวยงานดังกลาวท้ัง 5 หนวยงาน  จึงตกลงทำบันทึกขอตกลง        ความรวมมือ  เพ่ือจัดต้ัง

ศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรับรับรองรองเรียน-รองทุกข  
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือดำเนินการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของ

ตนตามกฎหมายนั้นๆ 

 2. เพ่ือใหบริการชวยเหลือ  แนะนำ  และใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนท่ัวไปและเจาหนาท่ี

ภายในองคกร 

 3. เปนศูนยกลางประสานความรวมมือกับนักวิชาการ  ทนายความ  หนวยงานหรือสถาบันของรัฐและ

เอกชน เพ่ือสงตอการดำเนินการใหความชวยเหลือแกประชาชน 

 4. เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน  คุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน    ของ

ประชาชน 

 5. เพ่ือเปดชองทางใหประชาชนไดรองเรียน-รองทุกข  โดยใหหนวยงานหรือองคกรมีหนาท่ี     ตอบ         

ขอรองเรียน-รองทุกข  และดำเนินการแกไขเยียวยาความเดือดรอนจากการรองเรียน-รองทุกข 

 6. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

 7. เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องรองเรียน-รองทุกข  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน  และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใหคำปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนและรับเรื่อง

รองเรียน-รองทุกข                                                          

 

 2. ประชุมคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบฯ 

 3. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม  

  -กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงศูนยฯ 

  -กำหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ดำเนินการแกไขเรื่องดังกลาวอยางเหมาะสมภายใน  15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน  

15  วัน  ใหชี้แจงใหผูมาขอความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือผูรองเรียน-รองทุกขทราบ 

  -กำหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ทำการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาใหมาขอความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือผูรองเรียน-

รองทุกขทราบ   

 4. จัดทำคูมือศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและรบัรองรองเรียน-รองทุกข       

5 . ประกาศและเผยแพรหรือประชาสัม พันธ ข้ันตอนและกระบวนการในการดำเนิ นการ                   

ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  การรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการ  ผูมีสวนไดเสีย         

หนวยตรวจสอบภายนอก  ตลอดจนเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  สามารถเขาใจและใชประโยชนจากข้ันตอนและ

กระบวนการดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

6. รายงานและสรุปผลการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  หรือรับเรื่องรองเรียน -รองทุกข            

พรอมปญหา  อุปสรรคและแนวทางแกไข  ใหผูบริหารรทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบ   
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 

 

 

 

/10. ตัวชีว้ัด... 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีศูนยใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข 

 2. มีการประกาศและเผยแพรประชาสัมพันธข้ันตอน  กระบวนการ  และชองทางในการดำเนินการให

ความชวยเหลือทางกฎหมาย  การรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนทราบ    

 3. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  ท่ีเขามาขอรับบริการไดรับการให        

ความชวยเหลือทางกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว  เปนไปอยางมีมาตรฐาน 

 4. ประชาชนหรือผูขอรับบริการ เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  มีความเชื่อม่ันในการเขามาขอรับบริการ

ใหคำปรึกษา  คำแนะนำทางกฎหมาย                                                                       

 

 5. เจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับเรื่องรองเรียน-

รองทุกข  ดำเนินการเรื่องตามคูมือ  โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสอดคลองกับระเบียบ และ

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

 6. มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนาของการใหคำปรึกษาทางกฎหมาย  การจัดการกับ

เรื่องรองเรียน-รองทุกข  ใหประชาชนหรือผูขอรับบริการทราบ รวมท้ังชองทางในการติดตามผลดวยตนเอง 

 7. มีการกำกับติดตามการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และรับเรื่องรองเรียน-รองทุกข          ให

บุคคลดังกลาวทราบ  ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนได

อยางเหมาะสมตามมาตรการท่ีกำหนดไว   
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3.3.1  ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา  การจัดทำงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1.โครงการ... 



-172- 

 

1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและหนาท่ีในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานประชาชน  เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน โดยการเปดโอกาสใหประชาชน               ใน

ทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีความจำเปนท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัด ตองพัฒนาศักยภาพขององคกรใหสามารถปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล แกไขปญหาและตอบสนองตรงตามความตองการของประชาชน โดยเริ่มจากการวางแผนพัฒนา 

ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจนเกิดจากความตองการของประชาชน มีการนำเสนอขอคิดเห็นจากประชาคมทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน องคกรพัฒนาชุมชน      ผูนำชุมชน   และประชาชนในทองถ่ิน 

เพ่ือใหการวิเคราะหสภาพปญหา ตรงตามจุดมุงหมาย เกิดประโยชนสูงสุด  ใชเปนกรอบการทำงานขององคการ

บริหาร สวนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          ท่ี

กำหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ

แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 

แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ีจัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา           และให

หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

    องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ัง

จังหวัด ท้ังหมด 7 อำเภอ ซ่ึงแตละอำเภอก็มีปญหาความตองการท่ีแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ

ลั กษ ณ ะป ระชากร ท่ี มีห ลากห ลายช น เผ า เพ่ื อ ให เกิ ดก าร พั ฒ นา ท่ี ต รงกับ ป ญ ห าความต อ งการ                        

ของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  จึงตองมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม            

ในการเสนอปญหาความตองการ เพ่ือรวบรวมจัดทำเปนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป          ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ตอไป  
 

3.วัตถุประสงค  

1.เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนเปนไปตามข้ันตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว       

 

/2.เพ่ือเปดโอกาส... 
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  2.เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผนพัฒนา             รวม

ตัดสินใจในกิจการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 

  3.เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับขอมูลปญหาความตองการและแนวทาง 

แกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการดำเนินงานโครงการไดตรงตามความตองการของประชาชน   
   

  4.เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2562  

 5.เพ่ือใหประชาชนเรียนรูถึงสิทธิหนาท่ีพลเมืองของตนเอง และการมีสวนรวมบริหารกิจการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 4.เปาหมายการดำเนินงาน  

   การจัดเวทีประชาคมระดับอำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ โดยมีกลุมเปาหมาย 3,000                  

คน(ตามสัดสวนระดับอำเภอ/จังหวัดท่ีกระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสาน

แผนฯ)  ประกอบดวย   

    ๑)กำนัน/ผูใหญบาน/ ผูนำชุมชน จำนวน  438 หมูบาน/ชุมชน ๆ ละ 5 คน              รวม 

2,628 คน   

   ๒) ผูบริหาร , ประธานสภา และเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 49 แหง ๆ ละ 4 

คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จํานวน  24  คน  

  4) หนวยงานราชการ,  รัฐวิสาหกิจ,  องคกรธุรกิจ  จํานวน  15 แหง ทุกอําเภอ รวม      90 

คน   

  5) ตัวแทนกลุมตางๆ , องคกรชุมชน,  สือ่มวลชน   

  6) เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ    

5.ระยะเวลาดำเนินการ         

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564  

6.งบประมาณดำเนินการ    

จำนวน 2,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561-2564       

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

7.สถานท่ีในการดำเนนิการ    

   ดําเนินการท้ัง 7 อําเภอ   ประกอบดวย อําเภอเมือง   อําเภอขุนยวม   อําเภอปางมะผา   

อําเภอปาย  อําเภอแมสะเรียง   อําเภอสบเมย  และอําเภอแมลานอย  

/ดำเนินการ... 



-174- 
 

8.วิธีการดำเนินงาน  

- รวบรวมขอมูลจากแผนชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ    

- สรุปเปนขอมูลปญหาความตองการเบื้องตนระดับตําบลเพ่ือนําเขาเวทีประชาคมระดับอําเภอ

รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือสรุปประเด็น       การแกไข

ปญหา รวมกันแบบบูรณาการ  

- ดําเนินการจัดเวทป ระชาคม ระดับอําเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อําเภอ   
 

 กิจกรรมอบรม  

- การใหความรู สรางความเขาใจในภารกิจ บทบาทอํานาจหนาท่ีของ อปท. เพ่ือใหประชาชน 

เขาใจภารกิจและอํานาจหนาท่ี ในการท่ีจะรวมกันแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ี  

- การแบงกลุมระดมความคิดเห็น “ 1 ทศวรรษของการพัฒนา รอยปญหา ลานหนทางแกไข 

กาวเดินทางไกลสู 1 ศตวรรษ   ของหนาท่ีท่ีดีกวาเดิม ”  

  กิจกรรมการจัดงาน  

- จัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด ในปท่ีผานมา  

- จัดกิจกรรม “ รอยฟนเฟอง กาวผานปญหาไปดวยกัน ”   
 

9.ข้ันตอนการดำเนินงาน  

  1. รวบรวมขอมูลจากแผนชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  2. สรุปขอมูลปญหาความตองการเบื้องตนระดับตำบล 

  3. ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอำเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อำเภอ 

  4. สรุปปญหา/ความตองการ จัดทำรางแผนพัฒนาสี่ป 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณารางแผนสี่ป 

  6.ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  1.แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนแผนพัฒนาฯ ท่ีมาจากการ

มีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง    

  2.ประชาชนทุกภาคสวนมีโอกาสในการเสนอปญหาและความตองการทำใหเกิดการแกไข

ปญหาและความตองการท่ีตรงจุดทุกภาคสวนมีการบูรณาการการทำงานรวมกันในการดูแลแกไขปญหาใหกับพ่ี

นองประชาชน 

 

 

/3.3.2 ดำเนินการ... 
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3.3.2 ดำเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2558  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขอ  28  กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

ทุกแหงตองดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือนำผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข  

สงเสริม พัฒนา  ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ตอไป 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                

มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดดำเนินการใหมี  “มาตรการ

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”   
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรวมกันแกไข  

ปรับปรุง  พัฒนา โครงการตามแผน 

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหเกิดความโปรงใส  

ตรวจสอบได 

 3.เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนมีสวนรวมในการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการมีหนาท่ี  ดังนี้ 

  -กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  -ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

/รายงาน... 
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  -รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสอง

ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน 

 3. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน

เพ่ือชวยปฏิบัติงาน 

 4. จัดทำแผนการดำเนินงาน 

 5. การติดตามและประเมินผล 

 6. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ  และรายงานใหผูบริหารพิจารณาเพ่ือปรับปรุง  แกไข  

สงเสริม พัฒนา  ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจตางๆ ตอไป  
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองแผนฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการแตงตั้งภาคประชาคมรวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

 2. ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ

ในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม

มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก

การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ

สำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบและ

กฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายใน    มาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง  และยังเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน

ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงานปองกัน       การ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

 2. เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรการใช

ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุด          

ตอองคกร 

 3. เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและปองกันกาทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ

ความสำเร็จของงาน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

/6. วิธีการ... 
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6. วิธีการดำเนินการ 

 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ       

และใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 

 2. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 3. สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ

บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 

และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากร

ทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด 

 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราช     การ

กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองการทุจริต รวมท้ังเพ่ือเพ่ิม

โอกาสของความสำเร็จของงาน และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระ         ใน

การปฏิบัติหนาท่ี 

2. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3. มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด               โดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

5. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ                        /4.1.2 มีการจัดทำ... 
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4.1.2  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน

ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หน วยงาน ใหอยู ในระดับ ท่ียอมรับ ได  ซ่ึ งจะทำใหปฏิบั ติ งานและการจัดการของหน วยงานบรรลุ                    

ตามวัต ถุป ระสงค  ในอดี ต ท่ีผ านมาการบริห ารงานของหน วยงานภาครัฐ ได มี การควบ คุมภายใน                    

ตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบยีบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง

การ และหนั งสื อตอบขอหารือต างๆ โดยสวน ใหญ จะเนน ไป ท่ีการควบ คุมด านการเงินและบัญชี                    

และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการควบคุม     

ดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนถึงผลการดำเนินงาน           

ในภาพรวมของการดำเนินงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงาน      

ทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆวามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือ ไม เพี ยงใด  การท่ี ระบบการควบ คุมภายในของรัฐยั งไม ครอบคลุม ทุ กระบบงาน                     

อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุ         

สวนหนึ่ งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไม เหมาะสม การมอบหมาย            

การปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม

มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ ยงการควบคุมภายใน                   

ของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ           

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดมาตรการติดตามประเมินผลการควบคุม            

ภายในข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากร          

เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซับซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยง             

หรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆท่ีอาจมีข้ึน 

 2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองและครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจ          

แกผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ

ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

/4. เปาหมาย... 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    

กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงในหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  

 2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 

 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6. เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซต           ของ

หนวยงานและสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน         

ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 

 

 

/2. สรุป... 
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2. สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกัน         

การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 

3. ระดับความพึงพอใจของผู ท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน        

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

4. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4.2.1 สงเสริม... 



-185- 

 

 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  

แตงตั้ง  โอน  ยายขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทุกมิติตามนโยบายของนายกองคการบริหาร   สวน

จังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  มีความเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทหนาท่ีโดยสำคัญประการหนึ่งคือ  จัดทำการบริการสาธารณะใหประชาชน

ในทองถ่ินอยางท่ัวถึงใหตรงกับความตองการของประชาชน  และใหเหมาะสมกับสภาพของแตละทองถ่ิน โดยให

ประชาชนในทองถ่ินเปนผูมีสวนในการตัดสินใจรวมและตรวจสอบ  ดังนั้น  เพ่ือใหการมีสวนรวมของประชาชน

ในทองถ่ินครอบคลุมไปในทุกมิติ  จึงไดกำหนดใหมีกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมทุกมิติตาม

นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน          ซ่ึงใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็นหรือประเมินการปฏิบัติงานของตำแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนท่ีสำคัญๆ  อัน

ไดแก  ตำแหนงปลัดฯ รองปลัดฯ ผูอำนวยการกอง  โดยจะนำความคิดเห็นหรือการประเมินดังกลาวมาพัฒนา  

ปรับปรุง  การปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว   และองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชนในทองถ่ิน  ตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินตอการปฏิบัติงาน   

ของตำแหนงท่ีสำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 2. เพ่ือนำความคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนา  ปรับปรุง  การปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว         

และองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กำกับ  การบริหารงานของขาราชการ

ตำแหนงท่ีสำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน   
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 ในจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 

 1. แตงตั้ งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการประเมินการปฏิบัติ งานของปลัดฯ  รองปลัดฯ            

ผูอำนวยการกอง 

 /2. คณะกรรมการ... 
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2. คณะกรรมการฯทำการกำหนดรูปแบบในการการประเมิน 

 3. ดำเนินการประเมิน(ประชาชนในทองถ่ินแสดงความคิดเห็นและทำการประเมิน) 

 4. เผยแพรและประชาสัมพันธความคิดเห็นและผลการประเมินใหประชาชนทราบ 

 5. นำความคิดเห็นและผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงใหงานหรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิมากข้ึน                                                                           
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายบุคคล สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. ทราบถึงความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินตอการปฏิบัติงาน       ของ

ตำแหนงท่ีสำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 2. ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กำกับ  การบริหารงานของขาราชการตำแหนง     

ท่ีสำคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมี

โอกาสไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจำเปน  เพ่ือท่ีประชาชน     จะสามารถ

แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริงและมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  องคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนจึงไดจัดใหมี  “ศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน”

เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร  รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวนและเปน

ปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆของหนวยงาน 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และเปนปจจุบัน 

 2. เพ่ือใหมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 

 3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 4. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหมีขอมูลท่ีครบถวน  ถูกตอง               

และเปนปจจุบัน 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 

 1. แตงตั้งคณะทำงานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสารฯ  เพ่ือดำเนินการใหมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

 2. คณะทำงานฯกำหนดมาตรการในการกำกับติดตาม 

 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ี 

 4. จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน  และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนผานสื่อชองทางตางๆของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ 

/6. จัดใหมี... 
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 5. จัดใหมีระบบใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ  หรือระบบ           

Call Center  

 6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 7. จัดทำรายงานผลสถิติผูมาขอรับบริการ  รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการและสรุปผลเสนอ

ผูบริหาร  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายประชาสัมพันธ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนอยางครบถวน  ถูกตอง      

และเปนปจจุบัน 

 2. จำนวนชองทางการประชาสัมพันธมากกวา 3  ชองทาง 

 3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธมากกวา  3  สื่อ 

 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูมาขอรับบริการ 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ-จายเงิน  

การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของการบริหารการเงินการคลังองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของให

ถูกตองครบถวยจึงสามารถดำเนินการจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ  จัดทำใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย  เบิกเงินออก

จากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สำหรับการใชประโยชนในทรัพยสิน      ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน    ก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม  คาบริการ

จะตองเปนไปดวยความโปรงใส  ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ  

ดังนั้น  เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดจัดใหมี “กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การ

รับ-จายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน” เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการบริหาร

งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  และเกิดการใชงบประมาณท่ีโปรงใสสามารถตรวจสอบ

ได 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ              

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 2. เพ่ือเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ-รายจายขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สงเสริมใหประชาชนในจังหวัดแมฮองสอนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหาร

งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 

 1. รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ  เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน 

  -ประกาศการจัดซ้ือจัดจาง 

  -ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจาง 

  -ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ   /2. แตงตั้ง... 
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 2. แตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 3. แตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ โดยกำหนดใหมีภาคประชาชนเขารวม

สังเกตการณ 

 4. เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 

 5. สรุปผลการรับ-จายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนใหประชาชนทราบ         ผาน

ชองทางตางๆ อาทิเชน เว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน  วิทยุชุมชน เปนตน 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองพัสดุฯ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การรับ-จายเงินขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอนตอสาธารณชน และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 

 2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดำเนินโครงการ(การรับ-จายเงิน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1. โครงการ... 
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1.โครงการ 

  ประชาคมแบบมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  

2.หลักการและเหตุผล  
   

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและหนาท่ีในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแประชาชน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน โดยการเปดโอกาสใหประชาชน         ในทองถ่ิน

มีสวนรวมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            จึงมีความจำเปน

ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด ตองพัฒนาศักยภาพขององคกรใหสามารถปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล แกไขปญหาและตอบสนองตรงตามความตองการของประชาชน โดยเริ่มจากการวางแผนพัฒนา 

ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจนเกิดจากความตองการของประชาชน มีการนำเสนอขอคิดเห็นจากประชาคมทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน องคกรพัฒนาชุมชน        ผูนำชุมชน และประชาชนในทองถ่ิน 

เพ่ือใหการวิเคราะหสภาพปญหา ตรงตามจุดมุงหมาย เกิดประโยชนสูงสุด ใชเปนกรอบการทำงานขององคการ

บริหาร สวนจังหวัดในรูปแบบของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          ท่ี

กำหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ

แผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 

แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาท่ีจัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา           และให

หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

    องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ัง

จังหวัด ท้ังหมด 7 อำเภอ ซ่ึงแตละอำเภอก็มีปญหาความตองการท่ีแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ

ลั กษ ณ ะป ระชากร ท่ี มีห ลากห ลายช น เผ า เพ่ื อ ให เกิ ดก าร พั ฒ นา ท่ี ต รงกับ ป ญ ห าความต อ งการ                        

ของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  จึงตองมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม            

ในการเสนอปญหาความตองการ เพ่ือรวบรวมจัดทำเปนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป          ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ตอไป 

  

3.วัตถุประสงค  

1.เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.๒๕62-๒๕65)ขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนเปนไปตามข้ันตอนแนวทางนโยบายรัฐบาลตามระเบียบและแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว          

2.เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผนพัฒนา รวมตัดสินใจ         

ในกิจการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                                                                  
 

/3. เพ่ือให... 
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        3.เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนไดรับขอมูลปญหาความตองการและ    แนว

ทางแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการดำเนินงานโครงการไดตรงตามความตองการของ

ประชาชน      

  4.เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2562  

 5.เพ่ือใหประชาชนเรียนรูถึงสิทธิหนาท่ีพลเมืองของตนเอง และการมีสวนรวมบริหารกิจการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 4.เปาหมายการดำเนินงาน  

   การจัด เวทีประชาคมระดับอำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ โดยมีกลุ ม เป าหมาย 3,000                  

คน(ตามสัดสวนระดับอำเภอ/จังหวัดท่ีกระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสาน

แผนฯ)  ประกอบดวย   

    ๑)กำนัน/ผูใหญบาน/ ผูนำชุมชน จำนวน  438 หมูบาน/ชุมชน ๆ ละ 5 คน               รวม 

2,628 คน   

   ๒) ผูบริหาร , ประธานสภา และเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 49 แหง ๆ ละ 4 

คน รวม    196 คน   

  3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จํานวน  24  คน  

  4) หนวยงานราชการ,  รัฐวิสาหกิจ,  องคกรธุรกิจ  จํานวน  15 แหง ทุกอําเภอ รวม      90 

คน   

  5) ตัวแทนกลุมตางๆ , องคกรชุมชน,  สือ่มวลชน   

  6) เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

      

5.ระยะเวลาดำเนินการ         

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564  

 

6.งบประมาณดำเนินการ    

จำนวน 2,000,000.- บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  2561-2564       

ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

7.สถานท่ีในการดำเนนิการ    

  ดําเนินการท้ัง 7 อําเภอ   ประกอบดวย อําเภอเมือง   อําเภอขุนยวม   อําเภอปางมะผา   

อําเภอปาย  อําเภอแมสะเรียง  อําเภอสบเมย  และอําเภอแมลานอย  
 

8.วิธีการดำเนินงาน  

- รวบรวมขอมูลจากแผนชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

/ดำเนินการ... 
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- สรุปเปนขอมูลปญหาความตองการเบื้องตนระดับตําบลเพ่ือนําเขาเวทีประชาคมระดับอําเภอ

รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี  หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือสรุปประเด็น       การแกไข

ปญหา รวมกันแบบบูรณาการ  

- ดําเนินการจัดเวทป ระชาคม ระดับอําเภอๆ ละ  ๑  วัน  รวม  ๗  อําเภอ   
 

 กิจกรรมอบรม  

- การใหความรู สรางความเขาใจในภารกิจ บทบาทอํานาจหนาท่ีของ อปท. เพ่ือใหประชาชน

เขาใจภารกิจและอํานาจหนาท่ี ในการท่ีจะรวมกันแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ี  

- การแบงกลุมระดมความคิดเห็น “ 1 ทศวรรษของการพัฒนา รอยปญหา ลานหนทางแกไข 

กาวเดินทางไกลสู 1 ศตวรรษ   ของหนาท่ีท่ีดีกวาเดิม ”  

  กิจกรรมการจัดงาน  

- จัดนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด ในปท่ีผานมา  

- จัดกิจกรรม “ รอยฟนเฟอง กาวผานปญหาไปดวยกัน ”   
 

9.ข้ันตอนการดำเนินงาน  

  1. รวบรวมขอมูลจากแผนชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  2. สรุปขอมูลปญหาความตองการเบื้องตนระดับตำบล 

  3. ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ระดับอำเภอๆละ 1 วัน รวม 7 อำเภอ 

  4. สรุปปญหา/ความตองการ จัดทำรางแผนพัฒนาสี่ป 

  5. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณารางแผนสี่ป 

  6.ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  1.แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนแผนพัฒนาฯ ท่ีมาจากการ

มีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง    

  2.ประชาชนทุกภาคสวนมีโอกาสในการเสนอปญหาและความตองการทำใหเกิดการแกไข

ปญหาและความตองการท่ีตรงจุดทุกภาคสวนมีการบูรณาการการทำงานรวมกันในการดูแลแกไขปญหาใหกับพ่ี

นองประชาชน 

 

 

/โครงการ... 
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1.โครงการ 
  โครงการบริหารจัดการศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน  ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   

  ในโลกยุคดิจิตอล หนึ่งในเทคโนโลยีท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพการทำงานใหกับทุกองคกร             
ไดอยางมาก  โดยเฉพาะกับองคกรภาครัฐ ก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information                     
System : GIS) เปนเครื่องมือ ท่ีมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สนับสนุนการตัดสินใจและ
วิเคราะหปญหาในเชิงพ้ืนท่ี สามารถนำเขา ปรับปรุง แกไข วิเคราะห และแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน ในการบริหารงาน  GISสามารถนำมาใชเปนระบบหลักในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตางๆ โดยเฉพาะการบันทึกขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน ถนนถายโอน หรือโครงการตางๆท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอนไดดำเนินการ สามารถแสดงผลท้ังเชิงพ้ืนท่ีและเชิงบรรยายไดในเวลาเดียวกัน ทำใหงายตอ
การตรวจสอบและติดตาม GISยังมีประโยชนในการคิดวิเคราะห โดยเฉพาะในงานวิเคราะหหาพ้ืนท่ีศักยภาพท่ี
ตองใชขอมูลท่ีซับซอน  จากหลายแหลงมาวิเคราะหรวมกัน  เชนการวิเคราะหพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีนำขอมูล
ลักษณะภูมิประเทศ  ดิน น้ำ สภาพอากาศ ประชากร และระบบสาธารณูปโภค  มาทำการวิเคราะหวาแตละ
พ้ืนท่ีไดรับการสงเสริมใหพัฒนาทางดานใด  หรือการนำGIS ไปประยุกตใชหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดตั้ง
โครงการท้ังระดับเล็กไปจนถึงระดับนาๆชาติ การแกไขปญหาท่ีดินทำกิน จัดเก็บขอมูลรายแปลงของเกษตรกรใน
รูปแบบGIS ทำใหงายตอการตรวจสอบและติดตามเชิงพ้ืนท่ี GISสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
ปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพ  การประยุกตใช GIS เพ่ือชวยในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน โดยอาศัยขอมูลแผนท่ีมาตราสวนขนาดใหญ เชน 1:1,000 ซ่ึงสามารถมองเห็นขอบเขตของอาคาร 
เพ่ือใชในการนำเขาขอมูลการชำระภาษีอากร        ซ่ึงสามารถทำการติดตาม ตรวจสอบผลการจัดเก็บภาษี ได
โดยสะดวก เปนตน 
  ดังนั้น เพ่ือนำระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตรมาใชในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ                    
ใชประโยชนท่ีดินจังหวัดแมฮองสอน และขอมูลสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินมาประยุกตใชในการพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดจัดตั้งศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS)             ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนข้ึน   เพ่ือทำ
หนาท่ีเปนหนวยงานกลางรับผิดชอบในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของจังหวัดแมฮองสอน   ขอมูลสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร  ใชเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินตอไปในอนาคต    
  เปาหมายการดำเนินงานของศูนยสารสนเทศภู มิศาสตร (ศูนย GIS)  ตอไปในอนาคต                
คือ การใชระบบ GIS มาใชในการทำงานของหนวยงานภายใน โดยใหทุกหนวยงานภายในองคการบริหาร                  
สวนจังหวัดดำเนินการจัดเก็บขอมูลการทำงานในรูปแบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร และเผยแพรขอมูลใน
รูปแบบ Web Map Application หรือแผนท่ีออนไลน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานไดผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  นอกจากนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดมีแผนงานในการนำขอมูลจากระบบ GIS มา
ใชในการแกไขปญหาท่ีดินทำกินของประชาชน และทำการขยายฐานขอมูลระบบ     .                                                                                                              

 
/การจัดเก็บ... 
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การจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหครอบคลุมท้ังจังหวัด  รวมถึงประยุกตใชกับงานดาน
ตางๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ดังนั้น  จึงไดจัดทำโครงการบริหารจัดการศูนยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (ศูนย GIS) ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนหนวยงานกลางในการประสานงานและวางระบบการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน  

2. เพ่ือนำขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ไปใชในการแกไขปญหาท่ีดินทำกินใหกับประชาชน 
3. เพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัดแมฮองสอน แกประชาชน หนวยงานตางๆ 
4. เพ่ือติดตามสถานการณสาธารณะภัยตางๆ อาทิ น้ำทวม ดินโคลนถลม พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปา 

ฯลฯ แลวแจงเตือนใหประชาชนไดรับทราบ 
 

4. เปาหมาย 
1.  การบริหารจัดการศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

ใหสามารถรองรับฐานขอมูลท้ังจากภายใน และภายนอก  
2. ประชาชนไดรับการแกไขปญหาท่ีดินทำกิน  

 3. ประชาชน หนวยงานตางๆ มีขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชประโยชนในดานตางๆ 
 

5. กลุมเปาหมาย 
 1.สวนราชการในจังหวัดแมฮองสอน 

2.ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. สถานท่ีดำเนินการ 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

7. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ภายในปงบประมาณ 2562-2564 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ    
      จำนวน  500,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน 
 

9. วิธีการดำเนินงาน 
 1.  จัดทำฐานขอมูลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (ฐานขอมูลGIS) 
 
 
 

/2. จัดทำ...  



-198- 
 
 
 2.  จัดทำฐานขอมูลหนวยงานอ่ืนๆในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ฐานขอมูลGIS) 
 3.  ใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ของจังหวัดแมฮองสอน โดยใหบริการ  ณ ศูนยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  และใหบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
 4.  จัดประชุมรวมกับเครือขายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการแกไขปญหา
ท่ีดินทำกินของประชาชน 

 
 5.  ออกติดตามเพ่ือขยายฐานขอมูลระบบการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ีตำบลตางๆ  
 6. ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะทำงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลแบบออนไลน 

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

 12. สนับสนุนการทำงานอ่ืนๆ 
 

10. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1.จัดทำฐานขอมูลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนในรูปแบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (ฐานขอมูลGIS) 
 2.จัดทำฐานขอมูลหนวยงานอ่ืนๆในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ฐานขอมูลGIS) 
 3.ใหบริการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ของจังหวัดแมฮองสอน โดยใหบริการ  ณ ศูนยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  และใหบริการผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
 4.จัดประชุมรวมกับเครือขายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการแกไขปญหา
ท่ีดินทำกินของประชาชน 
 5.ออกติดตามเพ่ือขยายฐานขอมูลระบบการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใน
พ้ืนท่ีตำบลตางๆ 
 6.ฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะทำงาน 
 7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลแบบออนไลน 
 8.จัดทำสื่อเพ่ือประชาสัมพันธศูนยฯ 
 9.การประยุกตใชGIS กับงานดานตางๆ 
 10.ประสานงาน กับGISTDSA 
 11.สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดแมฮองสอน 
 12.การติดตามและประเมินผล 
 
 

 

/11. ผูรับผิดชอบโครงการ... 
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11. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  มีศูนยขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (ศูนย GIS) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

แมฮองสอน ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

2. ประชาชนไดรับการแกไขปญหาท่ีดินทำกินอยางยั่งยืน 

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

 กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนกับการประชุมสภาทองถ่ิน 
 

2.หลักการละเหตุผล 

“การมีสวนรวมของประชาชน”ถือเปนหลักการสากลท่ีไดรับการยอมรับวามีความสำคัญและจำเปนใน

สังคมประชาธิปไตย กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนกติกาสูงสุดของประเทศสะทอนเจตนารมณในการสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชนอยางชัดเจน รวมถึงการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐภายใตแนวคิดการบริหารภาครัฐ

แบบมีสวนรวม (Participatory Governance) และแนวคิดธรรมาภิบาล             (Good Governance) 

ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชน มีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนดาน

การมีสวนรวมและกำหนดหนาท่ีของภาครัฐในการเปดใหประชาชนมามี    สวนรวม อาทิ เชน พระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นอกจาก นั้น  แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการยังกำหนดเรื่องการมี      สวนรวมของประชาชนไวเชนกัน  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การมีสวนรวม     ของประชาชนถือเปนหัวใจหรือเปนองคประกอบท่ีขาด

มิไดการปกครองทองถ่ิน คือ การเปดโอกาสใหประชาชนปกครองตนเอง หรือ กำหนดวิถีชีวิตและอนาคตของ

ชุมชนโดยคนในชุมชน ดังนั้นการมีสวนรวม ของประชาชนจึงเปนความจำเปน ดังเห็นวามีการกำหนดใหผูบริหาร

ทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินตองเปนตัวแทนของประชาชนซ่ึงมาจากการมี สวนรวมของประชาชนผาน

กระบวนการเลือกต้ัง นอกจากนั้น    ยังกำหนดใหสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานและ

ตรวจสอบการ ทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเปาหมายใหการทำงานของ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตอบสนองตอ       ความตองการของประชาชนไดตรงจุด แกปญหาไดรวดเร็ว สรางความโปรงใส รวมท้ัง

เปนวิธีการท่ีชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ความเปนเจาของชุมชน และเสริมสราง ประชาธิปไตย

ทองถ่ิน ดังนั้น การปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมุงเสริมสราง การมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค         

การเกิดข้ึนขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน คือ เปนรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  

เพราะการมีสวนรวมเปนหัวใจสำคัญในการบริหารงานทองถ่ิน  และใหความสำคัญกับการประชาสัมพันธให

ประชาชนเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ

ข้ันตอนการประชุมสภาฯรับทราบผลการดำเนิ น งานขององคการบริหารส วนจั งหวัดแม ฮอสอน                      

ซ่ึงการประชาสัมพันธผลการดำเนินงาน และขอมูลขาวสารอ่ืนๆ จะทำใหประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอองคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เกิดความโปรงใส และเชื่อม่ันในองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
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3.วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหเด็ก เยาวชน นักศึกษาประชาชนไดรับรูถึงการข้ันตอน  การดำเนินการประชุมสภาทองถ่ิน                                                                             

2. เพ่ือใหประชาชนไทราบถึงขอมูลขาวสาร  การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                                                                 

3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

4. เพ่ือใหประชาชนมีทัศนคติท่ีดี เกิดความเชื่อม่ัน และศรัทธาในองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 

4.กลุมเปาหมาย 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  นกัศึกษา  
 

5.ข้ันตอนการดำเนินการ 

1. ประชาสัมพันธการเรยีก การนัดประชุมสภา ใหประชาชนทราบพรอมแจงระเบียบการเพ่ือ   เขารับ

ฟงการประชุมสภาฯ 

2. ประชาชนท่ีประสงคจะเขาฟงประชุมสภา ใหยื่นแบบแสดงความประสงคท่ีจะเขาฟงการประชุมสภา  

ตอประธานสภาลวงหนากอนการประชุมสภา  ไมนอยกวา  3  วัน               ตามแบบฟอรมท่ี

กำหนด 

3. กอนเขารับฟงการประชุมสภาใหลงชื่อในสมุดลงทะเบียนและรับปายติดหนาอกจากเจาหนาท่ีทุก

ครั้ง 

4. ใหประชาชนท่ีจะเขาฟงการประชุมสภา  ตองแตงกายสุภาพ  ประพฤติตนใหเรียบรอย และ      อยู 

ณ ท่ีซ่ึงจัดไว 
 

6. ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินการ 

ตามกำหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ณ ศาลาประชาคม 
จังหวัดแมฮองสอน 
 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 

 -ไมใชงบประมาณ- 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองกิจการสภาฯ 

 

 

 

 

 

 



 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เด็ก เยาวชน นักศึกษาประชาชนไดรับรูถึงการข้ันตอน  การดำเนินการประชุมสภาทองถ่ิน 

2. ประชาชนไทราบถึงขอมูลขาวสาร  การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอน 

3. ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี เกิดความเชื่อม่ัน และศรัทธาในองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ  กำกับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ 
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3. ช่ือโครงการ   

  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
  กองพัสดุและทรัพยสิน  เปนหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                

มีหนาท่ีจัดหาพัสดุ  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560      และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ   และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (๘)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ินภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการทองถ่ินท่ีดี  แนวทางพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมและกระบวนการประชา

สังคม  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงมาจากผูแทนชุมชนหรือประชาคม  เพ่ือความโปรงใสใน

การจัดหาตามกระบวนการดานพัสดุ และในสามปงบประมาณท่ีผานมา (พ.ศ. 2557 , พศ. 2558 และ พ.ศ. 

2559)  กองพัสดุและทรัพยสิน  ไดจัดทำโครงการทองถ่ินโปรงใส   ปท่ี 1 ปท่ี 2 และปท่ี 3  โดยการจัดทำ

เอกสารเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับงานดานพัสดุ      และความรูเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของ

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางใหแกผูแทนชุมชนหรือประชาคม  มุงหวังใหเกิดการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ใน

บทบาทและหนาท่ีของกรรมการจัดซ้ือจัดจาง              เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพัสดุของผูแทน

ชุมชนหรือประชาคม ท่ีอาจไดรับการแตงตั้งรวมเปนกรรมการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน อีกท้ังยังเปนการสรางการมีสวนรวมตรวจสอบความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน ประกอบกับหลักการการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอ

ประโยชนสูงสุด และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได  

รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต  การดำเนินงานในการ

สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในการจัดซ้ือจัดจาง  โดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0226.2/ว 1704  ลงวันท่ี  29  

มีนาคม  2560  เรื่อง  การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต  ไดใหสวน

ราชการศึกษารายละเอียดของการดำเนินงานในการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจาง  ตามมาตรา 16 ของ พรบ.

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  ดังนั้น  กองพัสดุและทรัพยสินจึงไดจัดทำ “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ” ข้ึน  

เพ่ือใหเกิดการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ในบทบาทและหนาท่ีของกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เกิดประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานดานพัสดุของผูแทนชุมชนหรือประชาคมท่ีอาจไดรับการแตงตั้งรวมเปนกรรมการจัดซ้ือจัดจางของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  และสรางการ

มีสวนรวมตรวจสอบความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร 

/สวนจังหวัด... 
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สวนจังหวัดแมฮองสอน  การเขาถึงแหลงขอมูลระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  ในการมีสวนรวมสังเกตการณ

ตั้งแตการจัดทำราง TOR  จนถึงสิ้นสุดโครงการ  แกประชาชนผูสนใจท่ัวไป  ผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ  ทำให

การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เกิดความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

และตรวจสอบไดทุกข้ันตอน   
 

3. วัตถุประสงค  

3.1   เพ่ือใหผูแทนชุมชนหรือประชาคม และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  ไดรับความรู  ความเขาใจ  ในบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  

3.2   เพ่ือใหผูแทนชุมชนหรือประชาคม และประชาชนท่ัวไป  เขาใจกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของ 
  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน การเขาถึงแหลงขอมูลระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ   
  และเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน    

3.3   เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เกิดความคุมคา โปรงใส  
  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
 

4. เปาหมาย   

กิจกรรมท่ี 1 การจัดการอบรม  จำนวน  150 คน 

เชิงปริมาณ 

4.5 ผูแทนชุมชนหรือประชาคม  จำนวน  108  คน 
4.6 คณะเจาหนาท่ีและผูบริหาร  จำนวน  42  คน  
เชิงคุณภาพ 

           ผูเขารับการอบรมไดรับความรู  ความเขาใจ  ในบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  

ผูแทนชุมชนหรือประชาคมท่ีเขารับการอบรมเกิดทัศนคติท่ีดีในการเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือ

จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ทำใหการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอนมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ 

เชิงปริมาณ 

          ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

เชิงคุณภาพ 

ประชาชนท่ัวไปมีการรับรูรับทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

การเขาถึงแหลงขอมูลระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  และการมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนและหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  เกิดการสอดสองและปองปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ                   
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5.  กลุมเปาหมาย 

 กิจกรรมท่ี 1 การจัดการอบรม  

  1.  ผูแทนชุมชนหรือประชาคม จำนวน  108  คน 

      - ตำบลจองคำ จำนวน 6 ปอก ๆ ละ 4 คน รวมจำนวน  24  คน  

      - ตำบลปางหมู จำนวน 13 หมูบาน ๆ  ละ 4 คน  รวมจำนวน  52  คน  

      - ตำบลผาบอง  จำนวน  8  หมูบาน (เวนหมู 6 – 9) ๆ ละ 4 คน  รวมจำนวน  32  คน 

2.  คณะเจาหนาท่ีและผูบริหาร  จำนวน  ๔๒  คน   

 กิจกรรมท่ี 2 การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ  

           ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 7 อำเภอ 

6.  สถานท่ีดำเนินการ 
 ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
 
 

7.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ระหวางปงบประมาณ 2562-2564 
   

8. งบประมาณการดำเนินงาน 

 จำนวน 400,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมอองสอน) 
  

9.  วิธีการดำเนินงาน 

 กิจกรรมท่ี 1  การจัดการอบรม   

 จัดกิจกรรมจัดการอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุ  โดยการฝกอบรมใหความรู

ในบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางใหกับผูแทนชุมชนหรือประชาคม และเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนท่ีเก่ียวของ  มีวิธีการดำเนินการดังนี้ 

5. ประสานขอกลุมเปาหมายจากผูใหญบาน 
6. ประสานเครือขายวิทยากรเพ่ือกำหนดรูปแบบเนื้อหาท่ีใชในการอบรม วัน เวลา สถานท่ี  

ในการจัดการอบรม 
7. ดำเนินการจัดการอบรม จำนวน  1  ครั้ง  ในพ้ืนท่ีตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
8. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 
 
 

 
/กิจกรรมท่ี 2... 

 



-205- 
 

 กิจกรรมท่ี 2  การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ 

 จัดกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุ  โดยการจัดทำ

สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน หนังสั้น หนังสือ แผนพับ และปายไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธใหความรู ความเขาใจ 

ในบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางท่ีแตงตั้งมาจากภาคประชาชน รวมท้ังใหความรูความเขาใจ

การเขาถึงแหลงขอมูลระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  ในการมีสวนรวมสังเกตการณตั้งแตการจัดทำราง TOR  

จนถึงสิ้นสุดโครงการจัดซ้ือจัดจาง  มีวิธีการดำเนินการดังนี้ 

1. ประชุมหารือรูปแบบ เนื้อหา รายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ 
2. จัดหาผูรับจางในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ 
3. ดำเนินการประชาสัมพันธในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เพ่ือให

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนไดรับรูรับทราบในบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจางท่ีแตงตั้งมาจากภาคประชาชน รวมท้ังใหความรู ความเขาใจ    การเขาถึงแหลงขอมูลระบบ
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  ในการมีสวนรวมสังเกตการณตั้งแตการจัดทำราง TOR  จนถึงสิ้นสุด
โครงการจัดซ้ือจัดจาง   

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

10. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 1.ขอความเห็นชอบดำเนินการตามโครงการ 

 2.ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 

 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ / ประชาสมัพันธโครงการ 

 4.เบิกจายเงินตามโครงการ 

 5.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองพัสดุและทรัพยสิน   
 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

12.1 ผูแทนชุมชนหรือประชาคมและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
    ไดรับความรู  ความเขาใจ  ในบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

12.2 ผูแทนชุมชนหรือประชาคม และประชาชนท่ัวไป  เขาใจกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของ 
     องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน การเขาถึงแหลงขอมูลระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ   
     และเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด 
     แมฮองสอน    

12.3 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  เกิดความคุมคา โปรงใส    
          มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบไดทุกข้ันตอน        

 

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

 มาตรการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบความโปรงใส  ปองปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 มีผลบังคับใชในวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 เปนตนไป       

และบังคับใชกับหนวยงานของรัฐ เชน ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เปนตน ซ่ึงหลักการการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงาน

ของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส  มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรวจสอบได รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนท่ีเปนกลางและไมมีสวนได

เสียกับการจัดซ้ือจัดจาง 

 เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจาง องคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอนจึงไดสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบความโปรงใสของการ

จัดซ้ือจัดจาง เพ่ือปองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกำหนดมาตรการการมีสวนรวมของ         ภาค

ประชาชน  ดังนี้ 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือยกระดับความโปรงใสในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

 2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการ 

             บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 3. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง และคณะกรรมการ    
             จัดซ้ือจัดจาง  
 4. เพ่ือปอมปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือให

เกิดความโปรงใส ปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

 

/6.วิธีดำเนินการ... 
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6. วิธีดำเนินการ 

1. มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยการนำรางประกาศฯ และรางเอกสารซ้ือหรือ

จางด วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  (e-bidding)  เผยแพร เพ่ื อรับฟ งความคิดเห็ น              

จากผูประกอบการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement. 

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

2 . จัด เจ าหน า ท่ี ปฏิบั ติหน า ท่ี ตอบขอหารือ เม่ื อประชาชน  ผู เสนอราคา ผู สั ง เกตการณ   

เกิดขอสงสัยในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

3. ดำเนินการตรวจสอบความเก่ียวของระหวางเจาหนาท่ีท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง คณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจาง  ไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา  

4 . เผยแพรข อ มูลข าวสารเก่ี ยว กับการจัดหาพัสดุ ทุ กวิ ธี  ทุ ก ข้ันตอน  ประกาศเผยแพร  

ราคากลาง ประกาศผูชนะ และรวบรวมขอมูลผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ 

5 . การจัดระบบและชองทางการรับฟ งความคิด เห็ น  ขอรองเรียนหรือการแจ ง เบาะแส 

การทุจริต 

6. มีการแตงตั้งตัวแทนชุมชนหรือประชาคม เขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ทุกโครงการ 
    ท่ีดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 -ไมใชงบประมาณ- 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองพัสดุฯ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการนำมาตรการการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบความโปรงใส  ปองปราม      การ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน                 มาเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน 

 2. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน

จังหวัดแมอองสอน  ไดทุกข้ันตอน 

 3. การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล              

และตรวจสอบได เกิดการประหยัดงบประมาณ ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ       /4.3.1 สงเสริม... 
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4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี    ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของท่ีไดกำหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/1. ชื่อโครงการ...   
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1. ช่ือโครงการ   
 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 จากจุดมุงหมายการนำประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
นวัตกรรม คือ ยุคอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต หรือท่ีเรียกวา Thailand 4.0 ปจจัยสำคัญอันดับแรกตอ      การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาคนใหมีศักยภาพและความพรอมในระดับสูงข้ึน  การพัฒนาบุคลากรใน
องคกรไมวาจะเปนฝายใด ระดับใด ถือเปนหัวใจสำคัญ ตอการเปลี่ยนแปลงในองคกร            เพ่ือใหสามารถ
ปรับตัวปรับวิธีการทำงาน รวมท้ังการคิดวิเคราะหใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของสภาพแวดลอม
ทางการบริหาร เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีท้ังภายใน และภายนอกประเทศ     ท้ังทางตรงและทางออม    

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน มีโครงสรางการบริหารงานแบงออกเปน 2 ฝาย ประกอบดวย
ฝายบริหาร มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูควบคุม รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหาร 
สวนจังหวัด และฝายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทำหนาท่ีเปนตัวแทนประชาชนในการ
ถวงดุลอำนาจการบริหารงานของฝายบริหาร  ดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนตองพัฒนาบุคลากร ฝายบริหารและ
ฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงถือวาเปนหัวใจหลักขององคกร ท่ีสงผลตอความสำเร็จขององคกรในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถ่ิน ใหมีความอยูดีกินดีอยางยั่งยืน โดยมุงหวังใหฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ  มีการ
พัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาท หนาท่ีท่ีพึงปรารถนา เพ่ือนำมาพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ กลาคิด 
กลาเปลี่ยนแปลง พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดาน     ตาง ๆ ในบริบทของสังคมท่ีกำลังเผชิญอยูในปจจุบัน 
โดยการฝกอบรมและศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืนๆ ท่ีประสบผลสำเร็จในการ
บริหารจัดการดานตางๆ เพ่ือนำความรูเชิงเปรียบเทียบมาปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานในการพัฒนาองคกร 
โดยไมยึดติดกับกรอบการทำงานแบบเดิม และไดสอดคลองกับแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2562 - 2565) ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาบริหารจัดการทองถิ่นท่ีดี  6.1 การสราง
จิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับวิธีคิด วิธีการทำงาน  
สรางจิตสำนึกของบุคลากรองคกร  จึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
  

3. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีความรู         ความ

เขาใจในบทบาทภารกิจ อำนาจหนาท่ีของตนตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวของ  

  2 .  เพ่ือให เกิดมุมมอง แนวทางในการพัฒนาทองถ่ินรวมกันของฝายนิติบัญญัติและ              
ฝายบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

3.  เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการดานตางๆ  ขององคกรปกครองสวน   
ทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการทองถ่ินอยางยั่งยืน เพ่ือนำมาประยุกตใชกับ
หนวยงานของตนเองไดในอนาคต 

 
/4.เปาหมาย... 
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  4.  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดานการบริหารจัดการกับ
วิทยากรผูอบรม                                                                                           

   
4. เปาหมาย (ผลผลิต) 

 เชิงปริมาณ   
  - จำนวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80  

          เชิงคณุภาพ 
- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80  

  - ผูเขารวมโครงการไดรับความรูจากการฝกอบรมและศึกษาดูงานไมนอยกวารอยละ 80  
 

5. กลุมเปาหมาย   
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน / ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
แมฮองสอน / หัวหนาสวนและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังส้ิน  ๔0  คน 
 

6.  สถานท่ีดำเนินการ    
  -การฝกอบรมและศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีประสบ
ความสำเร็จในการพัฒนาดานตาง ๆ      
  -การฝกอบรมเชิงวิชาการในเรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  
 

7.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน 2,000,000 บาท  (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวน
จังหวัดแมฮองสอน) 

  
9. วิธีการดำเนนิการ 

1. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
2. การฝกอบรมและศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานท่ีประสบผลสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ เพ่ือนำมาประยุกตใชกับหนวยงาน 
3. ฝกอบรม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในบทบาทภารกิจอำนาจหนาท่ีของตนเอง 
4. ประสานงานดานท่ีพัก อาหาร และการเดินทาง 
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10. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1. ขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการ 

2. ดำเนินการดานพัสดุ ดานการเงินการคลัง 

3. ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

4. ประเมินผลความพึงพอใจ 

5. เบิกจายเงินตามโครงการ 
6. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

11.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภา องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

12.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ความเขาใจในบทบาทภารกิจ 
อำนาจหนาท่ีของตนเอง 
  2.  ผูเขารวมโครงการมีแนวคิดในการพัฒนาทองถ่ินไปในทิศทางเดียวกัน 

3.  ผูเขารับการอบรมและศึกษาดูงานสามารถนำความรู ความเขาใจ จากการศึกษาดูงานศึกษา
เชิงเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการดานตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืน ๆ                
ท่ีประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการ  เพ่ือนำมาประยุกตใชกับหนวยงานของตนเองไดในอนาคต  และเกิด
ประโยชนตอประชาชนอยางสูงสุด 

   4.  ผูเขารับการอบรมและศึกษาดูงานไดแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณ
ระหวางกัน และระหวางวิทยากรผูใหการอบรม 
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร       ตาม

กระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   

ดวยเหตุผลดังกลาว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ี ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของฝายบริหาร มีความรู ในขอบั งคับการประชุมสภา           

วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ จึงมีความสำคัญและควรสงเสริม      

ใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงเปนกลไกสำคัญท่ีใชสำหรับ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะ

คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง  

เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบรรยากาศการทำงานแบบ

มีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน  จึงไดมีการจัดใหมี  “กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาทองถ่ิน” เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงาน โปรงใสและสามารถตรวจสอบ

ได ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร 

 2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   

องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 

6. วิธีการดำเนินงาน 

 1. จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
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 2. จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และใหความรูใน

ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง                                                               

 

 3. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน กาจัดซ้ือ     จัด

จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองกิจการสภาฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจ   ได

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมายรู 

 2. สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนำองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม              และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา  
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4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบันเปนปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ  การเล็งเห็นผลประโยชนของตนเองหรือ

พวกพองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของ

นักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอย     

ถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย 

เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอำนาจ           ของ

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและ

ความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ      จึงจำเปนตอง

อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง 

โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 ดังนั้น  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ     

การทุจริต องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดใหมี “กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต”    

เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูล

ขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 

 2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในจังหวัดแมฮองสอน 
  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 ในจังหวัดแมฮองสอน 
 

6. วิธีการดำเนินการ 

 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน  ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

แมฮองสอน  และเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน ปายประชาสัมพันธและแผนพับใน   เวที

ประชาคม 

/2. จัดกิจกรรม... 
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 2. จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตในเวทีประชาคม(ท้ัง 7 อำเภอ) 

 3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเฝาระวัง ติตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ระหวางปงบประมาณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

 ฝายนิติการ  สำนักปลัดฯ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 1. มีการเผยแพรองคความรู เก่ียวกับการตอต านการทุจริตใหภาคประชาชนผานชองทาง                 

สื่อประชาสัมพันธของหนวยงานอยางนอย 3 ชองทาง 

 2. มีประชนชน หรือชุมชน ท่ีเฝาระวังการทุจริต 
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1. โครงการ 
 รางวัลหมูบานกอการดี  
 

2. หลักการและเหตุผล  

  การพัฒนาประเทศในรอบทศวรรษท่ีผานมาประสบกับปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสงเสริมใหเกิดการบริโภค ทำใหเกิดภาวะผลผลิตมากเกินความ
ตองการเปนสาเหตุทำใหเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ความเลื่อมล้ำ ความขัดแยงในปจจุบัน นอกจากนี้ยังทำให
ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว เกิดปญหาสิ่งแวดลอม ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและการกินดีอยูดี
ของประชาชน ดังนั้นเพ่ือใหสังคมเกิดความสุข เกิดความสามัคคีและรวมกันเปนพลังในการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประเทศไทยจึงไดนำหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนหลักการในทำงานท่ีเก้ือหนุน
สังคมประชาธิปไตย ใหสังคมรูสึกถึงความยุติธรรมโปรงใสและใหประชาชนเขามามีสวนรวม อันจะนำมาซ่ึงการ
อยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางสงบสุขสามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติ
วิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน  รวมท้ังเปนรากฐานสำคัญท่ีจะทำใหประชาชนเกิดความหวงแหนอยากมี
สวนรวมในการพัฒนาแกไขปญหาทองถ่ินรวมกับรัฐและพัฒนาไปสูการทำงานทองถ่ินดวยตนเอง  

จังหวัดแมฮองสอนมีหมูบานและชุมชนรวมท้ังสิ้น 43๘ หมูบาน/ชุมชน ซ่ึงหมูบานและชุมชน
เหลานี้มีลักษณะของการบริหารจัดการท่ีดี มีความพยายามในการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเองได หากมีการสงเสริมและสรางการยอมรับวาเปนชุมชนท่ีมีความเปน            ธรรมาภิบาลทุก
หมูบาน/ชุมชน ยอมทำใหชุมชนมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน กาวทันการเปลี่ยนแปลง        เกิดความยั่งยืนตอไป
ในอนาคต ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการรางวัลหมูบานกอการดี เพ่ือยกยอง
ชมเชยหมูบาน/ชุมชนท่ีมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใชในในการบริหารงาน    เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข พ่ึงพาและจัดการตนเองไดโดยการพิจารณามอบรางวัลแหงการทำความดีใหกับหมูบาน/
ชุมชนท่ีสมัครเขารับรางวัล และมีผลการประเมินผานหลักเกณฑ  ในป 2556 จำนวน 276 หมูบาน/ชุมชน ใน
ป 2557 จำนวน 380 หมูบาน/ชุมชน  ในป 2559 จำนวน 334 หมูบาน/ชุมชน สงผลใหเกิดความภาคภูมิใจ 
เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน และยังเปน           การเสริมแรงการทำงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใหแก
ชุมชนอ่ืนได 
  ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหการสรางชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองของหมูบาน     /
ชุมชนในจังหวัดแมฮองสอน ใหมีความยั่งยืน สามารถเปนแรงเสริมการทำงานขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลใหเกิด
ความยั่งยืนในอนาคต รวมถึงเพ่ือสงเสริมนวัตกรรมชุมชน กระบวนการจัดการชุมชนท่ีพัฒนาจากองคความรูและ
ประสบการณของชุมชนโดยมุงแกปญหาหรือปรับปรุงชุมชนใหเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนกอใหเกิดประโยชน
ตอเศรษฐกิจและชุมชน  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทำโครงการรางวัลหมูบานกอการดี  ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค  

 ๑. เพ่ือสรรหาชุมชนตนแบบธรรมาภิบาลท่ีมีผลงานดีเดน สมควรไดรับการยกยอง เพ่ือการเสริมแรงการ
ทำงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใหครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 

/2. เพ่ือสงเสริม... 
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 ๒. เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการโดดเดนท่ีชุมชนไดดำเนินการท่ีมุงแกปญหาหรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ไปในทางท่ีดีข้ึนโดยการนำเงินรางวัลของปกอนมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
 ๓. เพ่ือเปนชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการชุมชนท่ีดี 
 ๔. เพ่ือเผยแพรผลงานและประกาศเกียรติคุณชุมชนตนแบบธรรมาภิบาล  
 ๕. เพ่ือเปนฐานขอมูลในการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการตนเองได 
 

4. เปาหมาย 

 ๑. ไดสงเสริมชุมชนท่ีมีความกระตือรือรนในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยใชหลักธรรมาภิบาล เปน
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนจนเห็นผลเปนท่ีประจักษ สมควรแกการเผยแพรผลงานและเปนแหลงเรียนรูสำหรับ
ชุมชนอ่ืนๆ 
 ๒. ไดชุมชนท่ีมีผลงานดีเดน เห็นผลงานเชิงประจักษ ในเรื่องของการเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองและ
จัดการตนเอง ทุกหมูบาน รวม ๔๓๘ หมูบาน/ชุมชน 

๓. ไดชุมชนท่ีมีผลงานโดดเดน เห็นผลงานเชิงประจักษ ในเรื่องการเสริมสรางนวัตกรรมในการจัดการ
และแกปญหาในชุมชน จำนวน 49 แหง 
 ๔.  ไดฐานขอมูลสำหรับเปนแนวทางในการสงเสริมชุมชนใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองและจัดการ
ตนเองได 

 

5. กลุมเปาหมาย  

  ทุกหมูบาน/ชุมชน ในจังหวัดแมฮองสอน รวม ๔๓๘ หมูบาน/ชุมชน 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 

7. งบประมาณดำเนินการ   

 จำนวน 4,000,000.- บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2561-2564 ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน) 

8. วิธีการดำเนินงาน 

๑. จัดทำหลักเกณฑการประเมินหมูบาน/ชุมชน และหลักเกณฑการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีโดด  
              เดน 
 ๒. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ 

3. ประชาสัมพันธโครงการ 
 4. ดำเนินการรับสมัคร 
 5. แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับตำบล/เทศบาล 
 6. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับตำบล/เทศบาล,และเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ 

/7.คณะกรรมการ... 
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 7. คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    -  หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดีเลิศ  มีคะแนนตั้งแต ๙๕ % ข้ึนไป จำนวน  ๕๘  หมูบาน 
    -  หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดีเดน มีคะแนนระหวาง ๘๕ % - ๙๔ % จำนวน ๑๐๙ หมูบาน                                                                              
    -  หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดี มีคะแนนระหวาง ๗๕% - ๘๔ % จำนวน ๒๗๑ หมูบาน 
             -  หมูบาน/ชุมชนท่ีมีโครงการโดดเดนจำนวน 49 แหง (44 ตำบล 5 เทศบาล) 

8.  ประกาศผลการตัดสิน 
 9.  มอบรางวัล 
  - หมูบานท่ีมีคะแนนดีเลิศ   ไดรับรางวัลหมูบานละ    ๑๐,๐๐๐     บาท 
  - หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดีเดน   ไดรับรางวัลหมูบานละ       ๗,๐๐๐     บาท 
  - หมูบานท่ีมีคะแนนระดับดี  ไดรับรางวัลหมูบานละ      ๕,๐๐๐   บาท 
  - หมูบานท่ีมีโครงการโดดเดน   ไดรับรางวัลหมูบานละ   10,000   บาท 
 10. ประชาสัมพันธการไดรับรางวัล 
 11. ประเมินผลโครงการ 
 

9.  ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1.จัดทำหลักเกณฑการประเมิน 
 2.แตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/ชุมชน เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ 
 3.ประชาสัมพันธโครงการ 
 4.ดำเนินการรับสมัคร 
 5.คณะกรรมการตัดสินฯพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑ 
 6.ประกาศผลการตัดสิน 
 7.มอบรางวัล 
 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ๑.  ไดชุมชนตนแบบธรรมาภิบาลท่ีมีผลงานดีเดน เพ่ือเสริมแรงการทำงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาลใน
ระดับชุมชน 
 ๒.  ชุมชนท่ีไดรับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  สรางความรวมมือและความสามัคคี
ของคนในชุมชน ชุมชนมีความสามารถในบริหารจัดการและแกไขปญหาภายในชุมชนโดยชุมชนเอง 
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4.4.2. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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1.โครงการ  

  โครงการบริการดานเครื่องจักรกลเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนและบริการ

สาธารณะ  

2.หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดแมฮองสอน  ท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขาและท่ีสูง ทำใหการ    ตั้ง
ถ่ินฐานของชุมชนกระจัดกระจายหางไกล การเดินทางเขาสูตัวเมืองเพ่ือเขามาติดตอธุระหรือเขามารับบริการจาก
รัฐรวมถึงการติดตอเชื่อมโยงระหวางหมูบาน ชุมชน สวนใหญตองใชถนนลำลอง หรือถนนลูกรังและในบางพ้ืนท่ี
เปนเสนทางลำลองในพ้ืนท่ีปา ใชไดดีเฉพาะบางฤดูกาลเทานั้น  สงผลใหประชาชนมีความยากลำบากตอการ
เดินทางและการติดตอสื่อสาร  
  จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จำเปนตองพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแตภายใตงบประมาณของภาครัฐท่ีจำกัดประกอบกับการกอสรางถนนและปรับปรุงถนน
มีตนทุนการกอสรางสูงกวาจังหวัดใกลเคียงจากราคาคาขนสง  อีกท้ังในบางพ้ืนท่ีประสบกับปญหาในดานการขอ
อนุญาตใชพ้ืนท่ีปา เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาสงวนการกอสรางหรือขยายถนนมีปญหาพ้ืนท่ีทับซอนกับ
เขตปาสงวน นอกจากนั้นแลวจากสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาสูงชันคดเค้ียว หากขาดความระมัดระวังและไมชำนาญ
เสนทางอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย สวนในชวงฤดูแลงจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปน   ภูเขาสูง พ้ืนท่ีราบเพ่ือการเกษตรมี
จำกัดทำใหประชาชนบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือใชในการเพาะปลูกสงผลใหแหลงตนน้ำลำธารถูกทำลายไมสามารถดูดซับ
น้ำทำใหหนาแลงเกิดปญหาขาดแคลนน้ำ และปญหาไฟปา       สวนหนาฝนไมมีปาไมดูดซับน้ำทำใหเกิดน้ำปา
ไหลหลาก  ดินถลมและน้ำทวมพ้ืนท่ีชุมชน  เกิดปญหาน้ำกัดเซาะดินโคลนถลมลงมาปดทับเสนทางท้ังถนนสาย
หลักและสายรองทำใหรถไมสามารถสัญจรไปมาได      และยังทำใหพ้ืนท่ีทางการเกษตร พ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน ไดรับความเสียหายจากสาธารณภัยตาง ๆ  ดังนั้น การแกไขปญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน  
รวมท้ังบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดแมฮองสอน จำเปนตองใชเครื่องจักรกลเขาไปดำเนินการแกไขปญหาความ
เดือดรอนเฉพาะหนา อาทิเชน  
  2.1 การปรับปรุงซอมแซมถนน  เชน ถนนท่ีเสียหายจากอุทกภัย  ดินโคลนถลมปดทับเสนทาง 

น้ำปาไหลหลากเขาทวมถนน น้ำกัดเซาะถนนทำใหเปนหลุมเปนบอ สงผลใหการเดินทางสัญจรไปมาเปนไปดวย

ความยากลำบากและกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  จึงตองดำเนินการปรับปรุงซอมแซม

ถนนเพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทางสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดโดยปลอดภัย  และการปรับปรุง

ขยายถนนท่ีแคบใหกวางขวางข้ึนเพ่ือใหการสัญจรไดโดยสะดวก   สามารถเขาถึงบริการของรัฐไดโดยสะดวกและ

ทัดเทียมกับประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

  2.2 การพัฒนาแหลงน้ำ ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน สวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมซ่ึงตองอาศัยน้ำจากแหลงน้ำตาง ๆ  เพ่ือใชในการเกษตร หากเกิดปญหาสาธารณภัย เชน อุทกภัย 

เกิดการพัดพาเศษหินดินทราย เศษวัชพืช ทับถมทำใหแหลงน้ำตื้นเขิน จำเปนตองมีการขุดลอก เปลี่ยนทิศ

ทางเดินน้ำและเปนการปองกันไมใหน้ำไหลเขาทวมพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดอีกทางหนึ่งดวย  รวมท้ังการขุดบอกัก

เก็บน้ำไวใชในการประกอบอาชีพไดตลอดป ลดการเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร  
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  2.3 ปรับพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนและพ้ืนท่ีทางการเกษตร  พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนท่ีไดรับ
ความเสียหายจากสาธารณภัย หรือพ้ืนท่ี ท่ีตองมีการปรับปรุงใหดีข้ึน ใหเหมาะสมกับการใชงานเพ่ือใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดใชประโยชนรวมกัน และเกิดประโยชนสูงสุด  พ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย
ตาง ๆ เชนจากเหตุอุทกภัย หากไมไดรับการปรับปรุงพ้ืนท่ีจะทำใหเกษตรกรประสบ        กับปญหาตอการ
ประกอบอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหาย สูญเสียรายได  สงผลกระทบ   ตอชีวิตความเปนอยู
และคุณภาพชีวิต 

  2.4 การแกไขปญหาสาธารณภัยอ่ืน ๆ  ปญหาสาธารณภัย เปนปญหาท่ีอาจเกิดไดโดยมิได
คาดคิด และสามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ถึงแมวาจะมีมาตรการ การปองกันเพ่ือมิใหเกิดเหตุ แตก็เปนการ
ปองกันไดบางสวน  หากเกิดปญหาข้ึนจึงจำเปนตองมีการแกไขปญหาเหลานั้น  เชน  ปญหาภัยแลง      ในการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนโดยการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค  ปญหาอัคคีภัย ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดถึงแมวาจะไมอาจเขาชวยเหลือขณะเกิดเหตุได ก็จะสนับสนับการปรับพ้ืนท่ีหลังจากเกิดเหตุ  หรือ
ปญหาอุบัติเหตุ ก็ใหการชวยเหลือโดยการลาก หรือยกรถผูประสบอุบัติเหตุ  ตามท่ีผูประสบเหตุขอรับการ
สนับสนุน นอกจากนั้นยังไดสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการปองกันแกไขปญหาสาธารณภัย    ท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ 
ไดจัดกิจกรรมและขอรับการสนับสนุน 
  2.5 งานบริการสาธารณะ องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอนเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีเปนหนวยงานหลักในการใหบริการดานเครื่องจักรกล นอกเหนือจากการใหบริการประชาชนท่ัวไปแลว 
ยังใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืน ๆ เชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล  ทหาร  ตำรวจ องคกรปกครอง   สวนทองถ่ิน
ท่ีขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพ่ือประโยชนของทางราชการ และอำนวยความสะดวก    แกประชาชนผูมา
รับบริการจากเหตุผลดังกลาวขางตน ในฐานะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญดำเนินภารกิจพัฒนาจังหวัดในภาพรวมเพ่ือใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนและมีหนาท่ี
บูรณาการ  การทำงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  รวมท้ังหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาจังหวัด จึงได
กำหนดภารกิจเพ่ือใหบริการดานเครื่องจักรกล เพ่ือดำเนินการพัฒนาและบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนซ่ึงท่ีผานมาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน เปนหนวยงานหลักในการใหบริการดาน
เครื่องจักรกลในการแกไขปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแกไขปญหาเรงดวนกรณีเกิดภัยพิบัติและอุบัติภัย สา
ธารณภัยตางๆ มีหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไป มาขอรับบริการจำนวนมาก 
องคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน            จึงไดจัดทำโครงการบริการดานเครื่องจักรกลเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนข้ึน 
    

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

3.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
3.3 เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและทัดเทียมกัน 
3.4 เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานราชการ 
3.5 เพ่ือสรางความรวมมือกับประชาชนในการตรวจสอบการทำงานขององคกร 
3.6 เพ่ือใหการทำงานขององคกรเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
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4.เปาหมาย 
 4.1 ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง    
 4.2 ประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดโดยสะดวก และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

           4.3 ประชาชนไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอนเกิดความเสมอภาคและสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน 

         4.4 ประชาชนไดรับความสะดวก ในการติดตอ ประสานงานกับหนวยงานของทางราชการ 
         4.5 ประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ การทำงานขององคกร 
 

5.กลุมเปาหมาย 
5.1 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 
5.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5.3 หนวยงานอ่ืน ๆ 
 

6.วิธีการดำเนินงาน 
          6.1.ข้ันเตรียมการ/วางแผน 

 1.1 รับฟงปญหา ขอเสนอ ความตองการของประชาชน ผานเวทีประชาคม ท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดแมฮองสอนไดจัดทำข้ึนทุกป และทุกอำเภอ 

 1.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน รวมเสนอความตองการของประชาชน                     
 1.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนและบูรณา

การ การทำงานรวมกัน 
 1.4 หนวยงานอ่ืน ๆ ขอรับการสนับสนุน 
          1.5 งานสาธารณภัยกรณีเรงดวน  สามารถติดตอขอรับการบริการจากองคการบริหารสวน

จังหวัดแมฮองสอนไดโดยตรง  
 1.6 จัดทำแผนปฏิบัติงานดานเครื่องจักรกล 

          6.2. ข้ันดำเนินการ 
               2.1 ติดตอประสานงานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน   
            2.2 ตรวจสอบพ้ืนท่ี เพ่ือประมาณการคาใชจาย  
            2.3 จัดเตรียมเครื่องจักรกลพรอมพนักงานขับ 
            2.4 ขออนุมัตินำเครื่องจักรกลพรอมพนักงานขับออกปฏิบัติงาน 
           2.5 แจงหนวยงานในพ้ืนท่ีรวมติดตาม ตรวจสอบการทำงานขององคกรเพ่ือใหเกิด    ความ

โปรงใส ตรวจสอบได โดย 
                2.5.1 ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ีผานสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม โดย

แจงผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล เจาหนาท่ี พรอมขอเสนอแนะ 
    2.5.2 ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิง ผานสมุดกำกับการเบิกจาย

น้ำมัน เชื้อเพลิง โดยรวมรับทราบการเบิกจายเชื้อเพลิงทุกครั้ง พรอมลงลายมือชื่อ รับทราบการเบิกจาย 
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         2.6 ดำเนินการตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

         2.7 สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

      2.8 รายงานผลการปฏบิัติงาน         

 

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
ระหวางปงบประมาณ  2562-2564 
 

8. สถานท่ีดำเนินการ 

 ทุกอำเภอในจังหวัดแมฮองสอน 
 

9.งบประมาณดำเนินการ 

    จำนวน  12,000,000 บาท (ประมาณการตามแผนพัฒนาสี่ป 2561-2564 ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดแมฮองสอน) 
 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองชาง 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      11.1 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนไดรับการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน     อยาง
ท่ัวถึง  เชน งานซอมแซมถนน  งานปรับปรุงแหลงน้ำ   

      11.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนไดรับความสะดวกในการเดินทาง การติดตอขอรับ 
บริการจากภาครัฐ  รวมถึงการเคลื่อนยายผูปวยไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาล 

      11.3 ประชาชน และเยาวชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนหางไกลยาเสพติด มีสุขภาพท่ีดี    ลด
คาใชจายในการรักษาพยาบาล 

      11.4 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนมีคุณภาพชีวิต ความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีแหลงน้ำ ในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได 

      11.5 หนวยงาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อ่ืน ๆ ไดรับบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดใชประโยชน รวมกัน 

      11.6 เกิดการทำงานเชิงบูรณาการ รวมกับหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
       11.7 การเดินทางไปชวยเหลือกรณีเรงดวน หรืองานสาธารณภัย ไดสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ
ลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 
       11.8  เกิดการสรางความรวมมือกับประชาชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ
องคกร เพ่ือใหการทำงานขององคกรมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
       11.9 แกไขและปองกัน บรรเทาสาธารณภัย ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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