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– 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการ ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีกําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ท้ังชาติต้านทุจริต” 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนมากข้ึน                  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

  สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้    
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนแปลงจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต
เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้นท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลกระทบในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น   
ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 
อยู่ท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็น
อันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
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ประเทศไทยในปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 
2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยลง สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึก        ในสังคมไทยมา
ต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความ
พยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจาก     
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ี
สูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ี
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3     
(พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
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การทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
3. วัตถปุระสงค์ของการจัดทําแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
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ต่อต้านการทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี     
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงการร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ   
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน     
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ

(บาท)

1. การสร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตสํานึก 1.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 5,000

ท่ีไม่ทนต่อการ และความตระหนักแก่ จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ

ทุจริต บุคลากรท้ังข้าราชการ ปฎิบัติราชการ

การเมือง ฝ่ายบริหาร 1.1.2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน  - ไม่ใช้

ข้าราชการการเมือง ตามประมวลจริยธรรมขององค์กร งบประมาณ

ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ฝ่ายประจําขององค์กร 1.1.3 โครงการอบรมการป้องกัน 5,000

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลประโยชน์ทับซ้อน

1.1.4 มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกัน  - ไม่ใช้

ผลประโยชน์ทับซ้อน งบประมาณ

1.2 การสร้างจิตสํานึก 1.2.1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 50,000

และความตระหนักแก่ เทิดไท้องค์ราชัน

ประชาชนทุกภาคส่วน 1.2.2 โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกใน 10,000

ในท้องถ่ิน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

1.2.3 โครงการปลูกป่า บวชป่า 10,000

สืบชะตา เวทีเสวนา

1.2.4 โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรม 30,000

ไฟฟ้าเบ้ืองต้น

1.2.5 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่า 20,000

1.3 การสร้างจิตสํานึก 1.3.1 โครงการเยาวชนส่งเสริมการ  - ไม่ใช้

และความตระหนักแก่ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี งบประมาณ

เด็กและเยาวชน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มิติท่ี 1 รวม 2 มาตรการ  130,000

8 โครงการ
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ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจําปีงบประมาณ 2564



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ

(บาท)

2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจํานงทาง 2.1.1 โครงการแสดงเจตจํานงซ่ือสัตย์ - ไม่ใช้

ราชการเพ่ือป้องกัน การเมืองในการต่อต้าน สุจริตในการบริหารและปฎิบัติงานของ งบประมาณ

การทุจริต การทุจริตของผู้บริหาร แผ่นดิน

2.2 มาตรการสร้างความ 2.2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใส - ไม่ใช้

โปร่งใสในการปฏิบัติ ในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ

ราชการ 2.2.2 กิจกรรมสร้างความโปร่งใส - ไม่ใช้

ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน งบประมาณ

2.2.3 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่าย - ไม่ใช้

เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ

ประจําปี

2.2.4 กิจกรรมการพัฒนาแผน - ไม่ใช้

และกระบวนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ

2.2.5 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - ไม่ใช้

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ

2.2.6 โครงการจ้างสํารวจความ 20,000

พึงพอใจของผู้รับบริการ

2.3 มาตรการการใช้ 2.3.1 กิจกรรมการลดข้ันตอนการ - ไม่ใช้

ดุลยพินิจและใช้อํานาจ ปฏิบัติงาน งบประมาณ

หน้าท่ีให้เป็นไปตาม 2.3.2 มาตรการการมอบอํานาจ - ไม่ใช้

หลักการบริหารกิจการ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอน งบประมาณ

บ้านเมืองท่ีดี การปฏิบัติราชการ

2.3.3 มาตรการมอบอํานาจของ - ไม่ใช้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณ

2.4 การเชิดชูเกียรติ 2.4.1 กิจกรรมพ่อ - แม่ดีเด่น - ไม่ใช้งบประมาณ

แก่หน่วยงาน/บุคคล 2.4.2 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น - ไม่ใช้งบประมาณ

ในการดําเนินกิจการ 2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน ไม่ใช้

การประพฤติปฏิบัติตน ผู้มีจิตสาธารณะ งบประมาณ

ให้เป็นท่ีประจักษ์ 2.4.4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน - ไม่ใช้

ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 หมายเหตุ



งบประมาณ

(บาท)

2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1 มาตรการจัดทําข้อตกลง - ไม่ใช้

ในกรณีได้ทราบ หรือ การปฏิบัติราชการ งบประมาณ

รับแจ้ง หรือตรวจสอบ 2.5.2 มาตรการให้ความร่วมมือกับ - ไม่ใช้

พบการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ งบประมาณ

องค์กรอิสระ

2.5.3 มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - ไม่ใช้

เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน งบประมาณ

2.5.4 มาตรการดําเนินการเก่ียวกับ - ไม่ใช้

เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก งบประมาณ

หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หน้าท่ีโดยมิชอบ

มิติท่ี 2 รวม 7 มาตรการ  8 กิจกรรม 20,000

3 โครงการ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ



(บาท)

3. การส่งเสริม 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ 3.1.1 มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล - ไม่ใช้

บทบาทและการ ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล งบประมาณ

มีส่วนร่วมของ ท่ีเป็นการอํานวยความ แม่พริกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ภาคประชาชน สะดวกแก่ประชาชนได้มี 3.1.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม - ไม่ใช้

ส่วนร่วมตรวจสอบ การ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ งบประมาณ

ปฏิบัติราชการตามอํานาจ พ.ศ. 2540

หน้าท่ีขององค์กรปกครอง 3.1.3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - ไม่ใช้

ส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน ท่ีสําคัญและหลากหลาย งบประมาณ

3.1.4 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล - ไม่ใช้

ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ งบประมาณ

และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก

3.1.5 มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ี - ไม่ใช้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 3.2.1 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับ - ไม่ใช้

การรับและตอบสนองเรื่อง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ งบประมาณ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 3.2.2 มาตรการกําหนดข้ันตอน/ - ไม่ใช้

ประชาชน กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ งบประมาณ

3.2.3 กิจกรรมรายงานผลการ - ไม่ใช้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ งบประมาณ

ร้องทุกข์ทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ 3.3.1 โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ 15,000 ไม่ใช้

ประชาชนมีส่วนร่วม การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี งบประมาณ

บริหารกิจการขององค์กร 3.3.2 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ - ไม่ใช้

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาขององค์การ งบประมาณ

ส่วนตําบลแม่พริก

3.3.3 มาตรการแต่งตั้งประชาคม - ไม่ใช้

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ งบประมาณ

งานจ้าง
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ

(บาท)



3.3.4 มาตรการตรวจสอบโดย - ไม่ใช้

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ งบประมาณ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลแม่พริก

มิติท่ี 3 รวม 7 มาตรการ  4 กิจกรรม 15,000

1 โครงการ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2564 หมายเหตุ

งบประมาณ

(บาท)

4. การเสริมสร้าง 4.1 มีการจัดวางระบบ 4.1.1 กิจกรรมจัดทํารายงาน - ไม่ใช้



และปรับปรุงกลไก และรายงานการควบคุม การควบคุมภายใน งบประมาณ

ในการตรวจสอบ ภายในตามท่ีคณะกรรม- 4.1.2 มาตรการติดตามประเมินผล - ไม่ใช้

การปฏิบัติราชการ การตรวจเงินแผ่นดิน ระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร งบประมาณ

ขององค์กรปกครอง กําหนด ส่วนตําบลแม่พริก

ส่วนท้องถ่ิน

4.2 การสนับสนุนให้ 4.2.1 กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่าย - ไม่ใช้

ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เงินให้ประชาชนได้รับทราบ งบประมาณ

ตรวจสอบการปฏิบัติ 4.2.2 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ - ไม่ใช้

หรือการบริหารราชการ จัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน งบประมาณ

ตามช่องทางท่ีสามารถ

ดําเนินการได้

4.3 การส่งเสริมบทบาท 4.3.1 โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ 10,000

การตรวจสอบของ เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท้องถ่ิน

4.3.2 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 10,000

ศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลแม่พริก

4.3.3 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา - ไม่ใช้

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้มี งบประมาณ

บทบาทในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.4 เสริมพลังการมี 4.4.1 กิจกรรมการติดป้ายประชา- 5,000

ส่วนร่วมของชุมชน และ สัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

บูรณาการทุกภาคส่วน

เพ่ือต่อต้านการทุจริต

มิติท่ี 4 รวม 1 มาตรการ  6 กิจกรรม 25,000

1 โครงการ
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ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ลําดับท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฎิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 งานของแผ่นดินนั้น  เป็นงานส่วนร่วมมีผลเก่ียวเนื่องถึงความเจริญข้ึนหรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและ

ทุกข์สุขของประชาชน ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสํานึกตระหนักในความและรับผิดชอบ

ท่ีมีอยู่และต้ังใจพยายามปฏิบัติหน้าท่ีโดยเต็มกําลังความสามารถด้วยความเข้มแข็ง สุจริตด้วยปัญญารู้คิด

พิจารณาว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งท่ีต้องทํา อะไรเป็นสิ่งท่ีต้องละเว้น กําจัด

อย่างชัดเจน  ถูก  ตรง  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการ

พลเรือน  เนื่องในวโรกาสวันข้าราชการพลเรือน  ปีพุทธศักราช  2550 

 ด้วยพระบรมราโชวาทดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  เห็นว่าความซ่ือสัตย์  สุจริต  การมี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นปัจจัยท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างสังคมให้มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  

จําเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  หากถูกละเลยหรือขาดการเอาใจใส่  ก็จะทําให้

เกิดปัญหาในสังคมข้ึนอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้จัดทําโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้       

 3.2  เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสํานึกต่อหน้าท่ีอุทิศตนเพ่ือองค์กร    

 3.3 เพ่ือให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกปฏิบัติหน้าท่ี โดยยึด

หลักประสานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสังคม  มีน้ําใจให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 การบรรยาย  ปาฐกถาธรรม  จากพระสงฆ์ในเขตอําเภอแม่พริก        

6.2 ยกย่องและให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ปีละ 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ปฏิบัติงานด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต  ไม่กระทําหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทําการใดเป็นการแสวงหาผลประโยชน์  ท่ีมีการได้รับสําหรับ

ตนเองหรือผู้อ่ืน           

 10.2 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน  

พร้อมท้ังมีจิตสํานึกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการและผู้รับบริการอย่างเหมาะสม  โดยไม่เลือก

ปฏิบัติ  ตระหนักในศักด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
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ลําดับท่ี 2 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล   
แม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก พ.ศ. 2559 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดม่ันในคุณธรรม
และจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการ
แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทําการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริกได้จัดทํามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริกข้ึน เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เปิดเผย
เป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงาน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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ลําดับท่ี 3 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 
ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 – 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีจิตสํานึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ปีละ 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน และมีความพฤติ ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ลําดับท่ี 4 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ
เพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกสําคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ังเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
 



 

 

19 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ลําดับท่ี 5 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก ดังจะเห็นได้ว่าในอดีตเมืองลําปาง 

เป็นเมืองท่ีมีการค้าขายไม้เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ แต่จากการท่ีมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ท่ีผิด

กฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง

มาก หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงจะ

สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9  ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ 

โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานับประการท่ีจะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึน

อย่างม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองค์ท่านได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง 

“ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบ

นิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําท่ีอยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตร

เพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และ ไม้ไผ่ เป็น

ต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยกําหนดให้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้จัดทําโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เทิดไท้องค์ราชันข้ึน เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกให้ราษฎรในท้องถ่ินมีใจรัก

ต้นไม้ รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน   โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ            

 3.2 เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกให้ราษฎรในท้องถ่ินมีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้  หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และ

รักษาสิ่งแวดล้อม  
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4. เป้าหมาย 
ดําเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในพ้ืนท่ีตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง  อําเภอแม่พริก  

จังหวัดลําปาง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดเตรียมพ้ืนท่ีปลูกป่า  จัดหากล้าไม้  จัดเตรียมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ          

 6.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ผู้นําชมุชน และราษฎรในท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมกับ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกในการปลูกป่าเฉลิม  

พระเกียรติฯ    

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ปีละ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  พนักงาน  ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ผู้นําชุมชน  ร่วมท้ังราษฎรในท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ได้

น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน            

 10.2 ปลูกฝังจิตสํานึกราษฎรในท้องถ่ินให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้  และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อม                       

 10.3  ฟ้ืนฟูสภาพป่าอนุรักษ์ท่ีเสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถ่ินอันจะเป็นการฟ้ืนฟู

สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถ่ินให้ดีข้ึน   
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ลําดับท่ี 6 
 
1. ช่ือโครงการ :โครงการอบรมปลูกจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก ดังจะเห็นได้ว่าในอดีตเมืองลําปาง 

เป็นเมืองท่ีมีการค้าขายไม้เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ แต่จากการท่ีมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ท่ีผิด

กฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น     

อย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซ่ึงจะ

สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยท้ังสองพระองค์ท่านได้

พยายามคิดค้นหาวิธีนานับประการท่ีจะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึง

พระองค์ท่านได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ

ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 

หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําท่ีอยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ

สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และ ไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์

ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยกําหนดให้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้จัดทําโครงการอบรมปลูกจิตสํานึกใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 3.3 เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  

 3.4 เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าท่ีเสื่อมโทรม 

4. เป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม โรงเรียนบ้าน

แม่พริกบน โรงเรียนห้วยข้ีนกวิทยา และโรงเรียนผาปังวิทยา  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ   
6.1 ประชุมปรึกษาหารือ         

 6.2 วางแผน ,เขียนโครงการ        

 6.3 แจ้งหนังสือให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี และแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ประชาชนในพ้ืนท่ี  

 6.4 ดําเนินการตามโครงการท่ีวางแผนไว้       

 6.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ รายงานผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ปีละ 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน  สํานักองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เด็ก และเยาวชน  มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 10.2 เกิดความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน   

 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

 10.4 เด็กและเยาวชนช่วยกันป้องกันรักษาและเกิดความหวงแหนป่าไม้ 
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ลําดับท่ี 7 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกป่า  บวชป่า สืบชะตา  เวทีเสวนา 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตราท่ี 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล       

มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง โดยการ

ส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ การส่งเสริมการท่องเท่ียว การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากป่าไม้ ท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหนึ่งท่ีมี

ความก้าวหน้า  มองเห็นความสําคัญในเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การท่องเท่ียว เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีอาชีพมี

รายได้ จึงได้จัดทําโครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตา เวทีเสวนา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็น

การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษาสิ่งแวดล้อมป่าไม้  ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ เป็นการ

ส่งเสริมอาชีพให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน  ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ซ่ึงมีอํานาจและหน้าท่ีใน

การจัดระบบบริการสาธารณประโยชน์ในท้องถ่ินของตนเอง  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามบทบาทอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน      

 3.2 เพ่ือส่งเสริมการบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  โดยภูมิปัญญาของชาวบ้าน         

 3.3 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

4. เป้าหมาย 
 อบรมให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน ประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน  เจ้าหน้าท่ี อบต.แม่พริก     

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
ป่าชุมชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ     

 6.2 จัดทําโครงการตามข้ันตอน        

 - ประชาสัมพันธ์โครงการ         

 - อบรมให้ความรู้  เวทีเสวนา          
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 - พิธีสืบชะตาป่า บวชป่า         

 - ปลูกป่าร่วมกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ปีละ 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการตามบทบาทอํานาจหน้า ท่ีในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต          

ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน        

 10.2 หมู่บ้าน/ชุมชนบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  โดยภูมิปัญญาของชาวบ้าน         

 10.3 หมู่บ้าน/ชุมชนใช้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ป่าไม้  ในการประกอบ

อาชีพ และ มีรายได้ 
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ลําดับท่ี 8 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมไฟฟ้าเบ้ืองต้น 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยในปัจจุบันการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตประจําวันของ

ประชาชน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป็นอย่างยิ่งต่อการดํารงชีพ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า แต่สภาวะใน

ปัจจุบันขาดแคลนแรงงานผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจท่ีต้องแข่งขันกันทํามาหากิน

ประกอบอาชีพ ส่งผลทําให้แรงงานท่ีมีความสามารถไปทํางานต่างพ้ืนท่ี ในบางครั้งการเกิดปัญหาทางด้านไฟฟ้า 

รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้า หาช่างท่ีมีความรู้ความสามารถมาดําเนินการได้ยาก บางครั้ง

ต้องจ้างช่างจากต่างพ้ืนท่ีมาดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหา และเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายการให้บริการสูงตามมา 

ทําให้เสียเวลา การแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที การติดตามงานซ่อมได้ไม่ทันกับความต้องการของผู้รับบริการ  

 จากปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนจึงเกิดแนวคิดในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมการติดต้ังไฟฟ้า

เบ้ืองต้น ให้กับประชาชนหรือผู้ท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ รวมถึง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนแบบยั่งยืน  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนหรือผู้สนใจท่ัวไปแบบยั่งยืน 

 3.2 เพ่ือฝึกทักษะความรู้ความชํานาญให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปแก้ปัญหา

ขัดข้องด้านระบบไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือนได้        

 3.3 เพ่ือลดปัญหาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการฝึกอาชีพจากหน่วยงานอ่ืนๆ    

 3.4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพตามหน่วยงานต่างๆได้  

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                   
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพ่ือขอรับความเห็นชอบ และอนุมัติโครงการต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก           

 6.2 กําหนดแนวทางและเนื้อหาความรู้ในการการฝึกอบรม   
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           6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังแต่ละหมู่บ้าน ท้ังหมด 13 หมู่บ้าน เพ่ือหาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

โดยกําหนดหมู่บ้านละ 2 คนหรือมากกว่า รวมแล้วไม่เกิน 30 คน หากจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าท่ีระบุ

สามารถถัวเฉลี่ยจํานวนกันได้ (หรือถ้าหากมีผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวนมาก อาจแบ่งการอบรมเป็น

หลายชุด แต่ละชุดไม่เกิน 30 คน)             

 การจัดเตรียมเอกสารคู่มือ วัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ             

 ส่วนท่ี 1 เป็นชุดเครื่องมือท่ีใช้สําหรับการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าเฉพาะตัวบุคคล เช่น เครื่องวัดไฟฟ้า 

เครื่องมือจับ เครื่องมือตัดทางไฟฟ้า งบประมาณการจัดซ้ือโดยค่าลงทะเบียนของผู้เรียน    

 ส่วนท่ี 2 เป็นอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใช้สําหรับการฝึก เช่น สวิทช์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า แผงติดต้ัง

ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบโครงการอ่ืนๆ ใช้งบประมาณการจัดซ้ือขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

 6.4 ดําเนินโครงการฝึกอบรมทักษะความรู้ ใช้เวลาสําหรับการฝึกอบรม จํานวน 2 วัน โดยแบ่งออก

ดังนี้             

 วันท่ี 1 อบรมให้ความรู้ทางด้านเนื้อ ทฤษฎี ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับไฟฟ้า    

 วันท่ี 2 ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติ การติดต้ัง และซ่อมแซมแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้า    

 6.5 ติดตาม ประเมินและสรุปการฝึกอบรม การสอบถามความพึงพอใจ    

 6.6 รายงานผลการดําเนินงานให้กับทางองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ปีละ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน      

 10.2 ประชาชนสามารถนําทักษะความรู้ท่ีได้ไปแก้ปัญหาขัดข้องด้านระบบไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือน

ได้             

 10.3 ประชาชนสามารถนําทักษะความรู้ไปประกอบอาชีพตามหน่วยงานต่างๆได้  
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ลําดับท่ี 9 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่า 

2. หลักการและเหตุผล 
  ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของมนุษย์แทบท้ังสิ้น  ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศไทยยังคงใช้ผลประโยชน์จากไฟในการประกอบอาชีพ  เช่น การล่าสัตว์ การเก็บหา  ของป่า การเผาป่า

เพ่ือทําไร่เลื่อนลอย การกําจัดวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก เป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวทําให้เกิดไฟป่าและ

หมอกควันเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ ของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่  เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง 

พะเยา แพร่ และน่าน ซ่ึงประสบปัญหาไฟป่า และหมอกควันเป็นประจําทุกปี ซ่ึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียว โดยฝุ่นละอองและควัน  จะทําให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดิน

หายใจเกิดการระคายเคือง เหนื่อยง่าย หมอกควันจากไฟป่ายังทําให้เกิดทัศนะวิสัยท่ีไม่เหมาะสมต่อการจราจร   

ทางอากาศ ท้ังยังเป็นตัวการสําคัญท่ีทําให้เกิดภัยแล้งตามมา นอกจากนี้ไฟป่ายังก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก 

“Greenhouse  Effect”  ซ่ึงเป็นผลทําให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนฤดูร้อนมีช่วงเวลาท่ียาวนานข้ึนและอุณหภูมิ

สูงข้ึน  ฤดูฝนมีปริมาณน้ําฝนลดลงกว่าค่าปกติและไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ฤดูหนาวท่ีหนาวน้อยกว่าปกติและมี

ระยะเวลาสั้นกว่าปกติในขณะท่ีเกิดไฟป่า การเผาไหม้ก่อให้ เ กิดก๊าซชนิดต่างๆ  โดยเฉพาะก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ซ่ึงเม่ือรวมกับก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรม

อุตสาหกรรม การคมนาคมจะสะสมก่อตัวเป็นชั้นหนาก่อให้เกิดสภาวะ Subsidence  inversion กักควันและ

ไออากาศร้อนไม่ให้สามารถลอยสู่บรรยากาศได้  ทําให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพ้ืนท่ี ประกอบกับในเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงท่ีตรวจพบการเผาป่ามากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นได้ว่าปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบประชาชน

อย่างมากในหลายๆ ด้าน 

ในระยะท่ีผ่านมารัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีหลายครั้งในเรื่อง  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันไฟป่า

และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน  โดยเฉพาะการเน้นย้ําหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมี

แนวความคิดโดยสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันหรือดับไฟป่า ซ่ึงแกนนําหลักสําคัญมาจากอาสาสมัครชุมชน 

การจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีความรู้ด้านทฤษฎี

และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ซ่ึงเป็นการสร้างทักษะให้กับผู้นํา

ชุมชน  ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองตลอดจนเป็นการสร้าง

จิตสํานึกและความตระหนัก  ถึงปัญหาไฟป่าท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต   
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือจัดฝึกอบรม ประชาชนในพ้ืนท่ีให้มีความรู้ด้านทฤษฎี  และวิชาการด้านไฟป่า   ควบคุมไปกับ

การฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  ซ่ึงเป็นการสร้างทักษะให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเอง รวมท้ังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม           

 3.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีระเบียบ วินัย กล้าหาญ อดทน และมีความสามารถ  ในการ

ปฏิบัติงานดับไฟป่าร่วมกันเป็นหมู่คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 3.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

4. เป้าหมาย 

สมาชิกสภา อบต.แม่พริก ,พนักงาน อบต.แม่พริก ,สมาชิก อปพร.สังกัด อบต.แม่พริก และประชาชน
ท่ัวไป   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1  ดําเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการ       

 6.1.1  กิจกรรมอบรมให้ความรู้  ระเบียบ  กฎหมาย  เรื่องไฟป่า    

 6.1.2  วิธีการและเทคนิคในการดับไฟป่า       

 -  การสร้างความคุ้นเคย         

 -  การฝึกระเบียบวินัย         

 -  การจัดการเชื้อเพลิง         

 -  การตรวจหาไฟ         

 -  การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือดับไฟป่า      

 -  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น       

 6.1.3  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม                

 6.2  การติดตามประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ปีละ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

เกิดเครือข่ายอาสาป้องกันไฟป่า และเกิดการมีส่วนร่วมตระหนักและจิตสํานึกของประชาชนในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ซ่ึงเป็นการสร้างทักษะให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพร้อม             
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ลําดับท่ี 10 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. หลักการและเหตุผล 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีสังคมโลกยอมรับว่าเป็นการปกครองท่ีดีท่ีสุดใน

ปัจจุบัน ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในหลายประเทศในโลกท่ียึดระบบการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  นับต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือ  พ.ศ. 

2475 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทําให้ประเทศไทยพัฒนาข้ึนตามลําดับจนกระท่ังปัจจุบันมี

รัฐธรรมนูญ  ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด ฉบับปี พ.ศ. 2550  และกลไกอย่างหนึ่งท่ีนิยมใช้ในระบอบประชาธิปไตย

นั้นก็คือการเลือกต้ังไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถ่ินจนถึงระดับชาติ 

ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ได้เล็งเห็นความสําคัญของการปกครองด้วยระบอบ

ประชาธิปไตย จึงได้ทําโครงการเยาวชนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระประมุขข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยให้แก่เด็กและเยาวชน 

3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง       

3.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกท่ีดีของระบอบประชาธิปไตยต่อการพัฒนาประเทศชาติ       

3.4 เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้และติดตามความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการเมือง

การปกครองระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี อบต.แม่พริก   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 ขออนุมัติโครงการ         

 6.2 ประชุมชี้แจง วางแผนเตรียมการประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    

 6.3 ดําเนินการตามโครงการ        

 6.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  เด็กและเยาวชนได้รู้จักการปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นพระประมุข  มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง    

 10.2. เด็กและเยาวชนมีความสนใจในการติดตามการเมือง เกิดจิตสํานึกสาธารณะ 
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ลําดับท่ี 11 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการแสดงเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
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สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับคนท่ีทํางานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 

        1) มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
        2) มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
         3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
         1) การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ

ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
          2) ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ลําดับท่ี 12 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การทํางานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 69/1  ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.2 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี

ประสิทธิภาพ ได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 

4. เป้าหมาย 
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/

เงินเดือน 
6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 

      1) มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 1 มาตรการ  
      2) เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการและหลัก

ธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 
       1) ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่น้อย

กว่า 90% 
       2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคล 
       3) การบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 

เจ้าหน้าท่ีได้ 
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ลําดับท่ี 13 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็น
ท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ

ได้  

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกลองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงาน

จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนฯ 
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6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 

ลําดับท่ี 14 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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ลําดับท่ี 15 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ลําดับท่ี 16 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริหาร
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริกจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ท่ีกําหนดให้เทศบาล
มีอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและ
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 

ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 จํานวน 
4 ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ หอกระจายข่าว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก และหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
      1) ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง 
      2) ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
      3) ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
      4) ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
      5) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
      6) ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
         เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
         1) ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 
         2) การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
         3) สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

46 

ลําดับท่ี 17 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร่วนตําบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์ 
การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัด
จ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินนั้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้ริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้นจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกท้ังเพ่ือเป็น
การสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี
โครงการนี้ข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ   

พึงพอใจ 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
จํานวน 1 ครั้งต่อปี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 พ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุ 
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกตาม

รูปแบบท่ีกําหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกทราบทราบ 
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ปีละ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
         ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
         1) ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
         2) การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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ลําดับท่ี 18 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีดี และได้ดําเนินการตราโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนผู้มาใช้บริการกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 4.3 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 4.4 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด/กองคลัง/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 

ลําดับท่ี 19 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น  
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
6.2 ดําเนินการออกคําสั่ง 
6.3 สําเนาคําสั่งแจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีได้รับ

มอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด/กองคลัง/กองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลําดับท่ี 20 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้
บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอน 
ต่าง ๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนด
มาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย 
 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลพิจารณา 
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลําดับท่ี 21 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมพ่อ – แม่ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  และเป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปี    
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และเป็นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้กําหนดเป็น
นโยบายในการจัดงานวันพ่อ วันแม่แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมี
ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยทีเป่ียมล้นด้วยพระเมตตา 
ทรงห่วงในอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 67(6) ท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์โดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถ่ิน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ดีเด่นในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ ท่ีสําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อแม่ ผู้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ต้ังม่ันอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้พ่อแม่ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อแม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อแม่ดีเด่น ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นพ่อแม่ดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกมายังองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก  

6.3 ดําเนินการมอบเกียรติบัตร ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ จํานวน 2 ครั้ง/ปี 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีพ่อ แม่ดีเด่น ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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ลําดับท่ี 22 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญและเป็นกลไก

หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังยังมี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข์บํารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนใน

ท้องถ่ินโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้นการท่ีประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความ

เป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มี

คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือ

คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ

บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้

เกิดผลดีอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทานคุณธรรม  4  ประการ แก่ข้าราชการ

และประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้    

 ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม  

 ประการท่ี 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 

 ประการท่ี 3   คือ  การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ

ประการใด           

 ประการท่ี 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  

เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง       

 คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบํารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันแล้ว   

จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้ม่ันคงก้าวหน้าต่อไปได้

ดังประสงค์           

 คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมนํามาซ่ึง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ

ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 



 

 

57 

พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แจ้งแนวทางดําเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ        

 1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน

ทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีพึงละ

เว้น            

 2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการมอบโล่    

การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการท่ีควรดําเนินการควบคู่ไป

กับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ท่ีไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้กระทําดี    

 3. การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การนําตัวอย่างท่ีดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสําคัญ   คือตัว

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นํา ในการทํา ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนําผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

 4. การต้ังชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงาน ซ่ึงจะนําไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ    

 5. การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในรูปแบบต่างๆ  เช่นประกวด

เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็น

แนวพิจารณา เป็นต้น ท้ังนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่นมี

ส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง   

 6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ 

อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทําโปสเตอร์ ติดประกาศ ทําจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

 7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถนํามาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้หรือการ

ให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน

ด้วยตัวของเจ้าหน้าท่ีเอง          

 8. นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน          

 จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  เม่ือวันท่ี 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
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เห็นชอบให้จัดทําโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทํานั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  

3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

แม่พริกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น      

 3.2  เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ      

 3.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนตําบล      

 3.4  เพ่ือเป็นเกียรติและศักด์ิศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง    

 3.5  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  

มาตรา  279            

 3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย 
4.1  คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น       

 4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น         

 4.3  จัดทําประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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ลําดับท่ี 23 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
และองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้
ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้ประชาชน
และองค์กรมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกย่องบุคคลและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน

ต่อไป 
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังกําลังใจให้ประชาชนและองค์กรมีความมุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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ลําดับท่ี 24 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง รัชกาลท่ี 9 มีพระราชดํารัสชี้แนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 

และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน

ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือ

การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืน

ต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ

จําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีก

ครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง

เป็นการใช้พ้ืนท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อม

ของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว

แทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีก

ด้วย 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน

ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 มาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแม่พริกและตําบลผาปัง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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6. วิธีการดําเนินการ 
6.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน    

 6.2  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง          

 6.3  ดําเนินการตามโครงการ        

 6.4  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเกียรติ 
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ลําดับท่ี 25 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ท่ี
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้จัดทํามาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินท่ี

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ลําดับท่ี 26 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกลการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์รกปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้กําหนดมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี (LPA) 
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้ความร่วมมือตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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ลําดับท่ี 27 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกข้ึน 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากรใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน ดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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ลําดับท่ี 28 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพละเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี     
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริกจึงได้จัดทํามาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อํานาจท่ีตนเองมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าท่ี หมายถึง พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
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6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้สะดวกข้ึน และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน 15 วัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช้ีวัด 
         ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
         ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
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ลําดับท่ี 29 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้ 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึง
จัดให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ให้บริการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก โดยมีงานวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะสามารถรับรู้
สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก 

4. เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จํานวน 1 แห่ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 



 

 

73 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริหารประชาชนท่ัวไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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ลําดับท่ี 30 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพซ่ึงรวมไปถึงความโปร่งใส การทํางานท่ี
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่พริก ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่าง
ยิ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ทํางานและมีความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 50 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 20 คน ตัวแทนหมู่บ้าน จํานวน 30 คน) 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 สํารวจความต้องการอบรม 
6.2 ออกแบบหลักสูตร 
6.3 ดําเนินกิจกรรม 
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6.4 ติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนของผู้เข้าร่วมอบรม 
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ลําดับท่ี 31 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้จัดทํามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลายข้ึน เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึน
ไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 
1) แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2) งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3) แผนการดําเนินงาน 
4) แผนอัตรากําลัง 
5) แผนการจัดหาพัสดุ 
6) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
7) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
8) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
9) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
10) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
11) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
12) ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
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ลําดับท่ี 32 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่าง ๆการบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ 
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ 
3.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐให้มีความเข้มแข้ง 
3.5 เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดย

มิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซ้ือจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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ลําดับท่ี 33 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
สําคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ท้ังนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
1) บอร์ดหน้าท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ตามหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก 
3) ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 
4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
5) จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
6) ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว 
7) หนังสือ/สิ่งพิมพ์ 
8) เว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค 
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9) รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี 
10) วิทยุชุมชน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ลําดับท่ี 34 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประขาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 

แม่พริก 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น

และเร่งด่วน 
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
 10.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ลําดับท่ี 35 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีบทบาทสําคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์   บํารุงสุขแก่
ประชาชนภายในกรอบอํานาจหน้าท่ี   และโดยท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี จํานวน 13 หมู่บ้านในเขตตําบลแม่พริก จํานวน 8 หมู่บ้าน และตําบล   
ผาปังจํานวน 5 หมู่บ้าน ซ่ึงได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนท่ีเก่ียวข้องมาโดยตลอด  ท้ังนี้
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน 
รวมท้ังเป็นช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการท่ีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้ันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย 
 มีช่องทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น

และเร่งด่วน 
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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ลําดับท่ี 36 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ และแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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ลําดับท่ี 37 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้จัดทําแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และได้

ประกาศใช้ เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ นโยบายพัฒนาท้องถ่ิน ท้ังในด้านเนื้อหา

สาระ กระบวนการ ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ  

 เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันรวมถึงการดําเนินการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างท่ัวถึงและทันต่อสภาวการณ์ การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินให้

สามารถนําแผนท่ีได้ตั้งไว้ ไปสู่การปฏิบัติเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ

ประจําปี            

 3.2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน ทันต่อ

เหตุการณ์           

 3.3 เป็นการจัดตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในงบประมาณประจําปี

และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  ประกอบด้วย      
1) บ้านแม่เชียงรายลุ่ม   หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก 2) บ้านแม่พริกบน   หมู่ท่ี 2 ตําบลแม่พริก 
3) บ้านวังสําราญ    หมู่ท่ี 6 ตําบลแม่พริก 4) บ้านห้วยข้ีนก   หมู่ท่ี 7 ตําบลแม่พริก    
5) บ้านปางยาว    หมู่ท่ี 8 ตําบลแม่พริก 6) บ้านร่มไม้ยาง   หมู่ท่ี 9 ตําบลแม่พริก 
7) บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 ตําบลแม่พริก 8) บ้านแพะดอกเข็ม     หมู่ท่ี 11 ตําบลแม่พริก 
9) บ้านนาริน   หมู่ท่ี 1 ตําบลผาปัง 10) บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 ตําบลผาปัง 
11) บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 ตําบลผาปัง 12) บ้านห้วยไร่  หมู่ท่ี 4 ตําบลผาปัง 
13) บ้านเด่นอุดม หมู่ท่ี 5 ตําบลผาปัง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 5.1 การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านในพ้ืนท่ีบริการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
ประกอบด้วย  



 

 

88 

1) บ้านแม่เชียงรายลุ่ม   หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่พริก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน  
2) บ้านแม่พริกบน   หมู่ท่ี 2 ตําบลแม่พริก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
3) บ้านวังสําราญ    หมู่ท่ี 6 ตําบลแม่พริก ณ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน 
4) บ้านห้วยข้ีนก   หมู่ท่ี 7 ตําบลแม่พริก    ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
5) บ้านปางยาว    หมู่ท่ี 8 ตําบลแม่พริก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
6) บ้านร่มไม้ยาง   หมู่ท่ี 9 ตําบลแม่พริก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
7) บ้านสันข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 10 ตําบลแม่พริก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
8) บ้านแพะดอกเข็ม      หมู่ท่ี 11 ตําบลแม่พริก ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
9) บ้านนาริน   หมู่ท่ี 1 ตําบลผาปัง ณ ศาลาประชาคมกลางบ้าน  
10) บ้านผาปังหลวง หมู่ท่ี 2 ตําบลผาปัง ณ โรงเรียนบ้านผาปังหลวง 
11) บ้านผาปังกลาง หมู่ท่ี 3 ตําบลผาปัง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน  
12) บ้านห้วยไร่  หมู่ท่ี 4 ตําบลผาปัง ณ ศาลาวัดห้วยไร่ 
13) บ้านเด่นอุดม  หมู่ท่ี 5 ตําบลผาปัง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน 
5.2 การจัดประชุมประชาคมระดับตําบลท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล        

 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล         

 6.3 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา      

 6.4 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในช่วงสี่ปี     

 6.5 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปี        

 6.6 การอนุมัติแผนและประกาศใช้แผน       

 ในการดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบได้แก่  นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  คณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่พริก  รวมถึงสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  กองคลังองค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก  กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 15,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจะมีแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ท่ีได้รับการปรับปรุง

เพ่ือนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

 10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจะมีแผนพัฒนาเพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติในการ

ดําเนินการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.3 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ใช้งบประมาณอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
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ลําดับท่ี 38 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล     
แม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้มีองค์กรในการจัดทํา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทํา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน

ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
สี่ปี และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้สอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย 
4.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จํานวน 1 ชุด 
4.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จํานวน 1 ชุด 
4.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จํานวน 1 ชุด   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
จัดประชุมผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม และ
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ลําดับท่ี 39 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างจากตัวแทนประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก เพ่ือการบริหารราชการท่ีเปิดเผย 
โปร่งใส มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่พริก 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ให้

เกิดการพัฒนาอย่างคุ้มค่า โปร่งใส 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านจํานวน 13 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตําบลแม่พริก 
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด

ซ้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้ความสําคัญในการมีตัวแทนประชาคมของหมู่บ้านเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนประชาคมไม่ต้องรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียด 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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ลําดับท่ี 40 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3) การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก
จึงได้จัดทํามาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่พริก 

4. เป้าหมาย 
ผู้แทนหมู่บ้าน ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่พริก หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ลําดับท่ี 41 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูและและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก

ทราบ ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูและและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินตามกําหนด 

4. เป้าหมาย 
 ส่วนราชการทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 ส่วนราชการทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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ลําดับท่ี 42 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ของ
หน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย 
ส่วนราชการทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
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6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
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ลําดับท่ี 43 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุด ถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่น การทํางานมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ลําดับท่ี 44 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้
ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการท่ี
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่พริก 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้

เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจ้างได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้อ

จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
กรรมการแต่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกให้มีความสําคัญในการมีตัวแทนประชาคมเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดชอบหากเกิดความ
เสียหาย 
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6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเม่ือมีการการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก มีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

104 

ลําดับท่ี 45 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท้องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบล จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภา

ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินท่ีได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชน พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง(ฝ่าย

ประจํา) ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจํา

ไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ  

ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอเท่านั้น  

หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องอย่าง

ผิดๆ ส่งผลให้ ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ต้องตกเป็นผู้กระทํา

ผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน  

หรือการพัฒนาท้องถ่ิน ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง

ล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินท่ีไม่เข้าใจ

ในตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆอย่างแท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้

และความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือการมีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์

ต่างๆใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ซ่ึงทําให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ทราบ  และมีผลทําให้เกิด

ความเสี่ยงในการบริหารงาน  นั่นคือการทําผิดกฎหมายระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์ต่างๆ  รวมท้ังถูกร้องเรียน  

ถูกตรวจสอบความผิด  ซ่ึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน และมีผลทําให้

การบริหารงานในองค์กรปกครองท้องถ่ิน  ไม่สามารถดําเนินการสําเร็จตามท่ีวางแผนพัฒนาไว้ได้ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจําเป็นท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบลและ

พนักงานจ้าง ต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสําคัญและท่ีเก่ียวข้อง

กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้จัดทําโครงการอบรม/สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 

ระเบียบท้องถ่ิน ข้ึน  
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้าง มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน          

 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้างลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจกฎหมาย  ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

คลาดเคลื่อน           

 3.3 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้างมีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ         

 3.4 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้าง สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 

4. เป้าหมาย 
4.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล            
4.2 คณะผู้บริหาร     
4.3 พนักงานส่วนตําบล     
4.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ    
4.5 ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)    
4.6 พนักงานจ้างท่ัวไป     

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1  ฝึกอบรม โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การรับฟังบรรยาย การระดมสมองการ

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปัญหาต่าง ๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

 6.2  ประเมินผลโครงการ โดยใช้วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลังจากเข้าร่วม

โครงการและแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 10,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้าง สามารถเรียนรู้  ทําความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน          

 10.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้าง สามารถลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีคลาดเคลื่อน         

 10.3 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้าง มีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และทําให้การบริหารงานเป็นไป

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ         

 10.4 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก คณะผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานจ้าง สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างสําเร็จและบรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
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ลําดับท่ี 46 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมท่ีจะรับภารกิจ
และการบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถ่ินให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการ

ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าท่ี 
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จํานวน 26 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 งานการเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมท้ังภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและ

หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

6.2 เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือจัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้า
ร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเอง 

6.3 แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรม
เสนอประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 10,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและ
อํานาจหน้าท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ทํางานใหม่ ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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ลําดับท่ี 47 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญท่ีใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมเป็น
คณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองมากข้ึน  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกจํานวน 26 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม 
6.2 แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซ้ือจัดจ้าง

โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ การตรวจรายงานการประชุม การจัดทําแผนพัฒนาอบต. การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ลําดับท่ี 48 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ                                                                                  
 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้าน 
6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 5,000 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 


