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คำนำ 

 จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามบปรามการทุจริตท่ีผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในกาปรับปรุง 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ ดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี ่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือ  
สถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรว่มมือ 
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความ 
โปร่งใสเท่าสากล  ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทสไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ                                                                           

          ดังนั้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงแสดง
เจตจำนงในการต่อต้านทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารขุนแม่ลาน้อยและมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต่านการทุจริตอย่างเป็นปธรรม 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ ( พ.ศ.  ๒๕๖0 – ๒๕๖4)       
ท่ีกำหนดไว้วา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความ
เส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
อาจเกี ่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื ่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู ่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจุบันที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้
บริหารต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทำ
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตแต่พบว่า 
ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
ทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการ
สร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมทุจริต เพราะความต้องการที่มีจะมีสภาพความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 



 
 

 
 

2 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีหน้าท่ีการงานท่ีสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถี
ชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดย
ไม่มีละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นๆท่ี
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อ
การทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวทุจริตตามสื่อและรายงานของราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอำนาจและศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เรื ่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี ้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  
Perception lndex – CPl) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency lnternational- lT) พบว่าคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ท่ี 35 – 
38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่ลำดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอับดับ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ( Uniten 
Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีทำให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั ้งอยู่บนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทำให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวก
กับปัจจัยทางด้านการทำงานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานกลไกหรือ
ความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม จากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions lndex : CPl) ไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ี
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception lndex : CPl) 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -
2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจำนงการทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพื่อให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก 
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5.ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านทุจริต (Anti - 
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต                                                                                                     

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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             แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 

                                                                                  (พ.ศ. 25๖1 – 25๖๕) 
                                                                  ช่ือหน่วยงาน.........องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย......... 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖1  ปี 25๖๒  ปี 2๕๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖๕ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1   การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.(๑)มาตรการประชุมติดตามงานของข้าราชการ  
พนักงานจ้าง ทุกเดือน 
๑.๑.(๒) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
- 
 
- 

 - 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

 

 

1.2.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2.2   1.โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี  ประจำปี 
           2.โครงการบวชป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำ 
           3.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยจากไฟ

ป่าหมอกควันและการจัดทำแนวกันไฟ 
 1.2.3   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง

พระราชดำริ 

50,000 
 
- 

50,000 
50,000 

 
20,000 

 50,000 
 

    - 
50,000 

  50,000 
 

 20,000 

50,000 
 

    - 
50,000 

  50,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
- 

20,000 
 50,000 

 
10,000 

 
 

 

  ส่วนท่ี ๒ 
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3  

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี 25๖1 ปี 2562  ปี 2๕๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5 หมาย

เหตุ 

 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความ 
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

        (๑).ช่ือโครงการ อบรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมประชาชนและเยาวชน 

         (2).โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ให้กับประชาชนและเยาวชน 

 
 

30,000 
 

50,000 
 

 
 

 30,000 
 

50,000 
 

 
 

30,000 
 

50,000 
 
 

 
 

30,000 
 

50,000 
 
 

 
 

30,000 
 

50,000 
 

 
 
 
 
 

 รวม ๒ มาตรการ  ๑  กิจกรรม 7 โครงการ       
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

“กิจกรรมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” 

- - - - -  

 2.2 มาตรการสร้าง ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 
 
 

 

 

2.2.1   (1.)“ มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การ บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

 (2).“มาตรการการออกคำส่ังมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอบต.และหัวหน้า
ส่วนราชการ  
 (3.)กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน”    

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 



 
 

 
 

7
5
3 2.2.2   (๑.)กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำป”ี 

(2.)กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”  
(3.)กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง  

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าท่ี ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี 
 

2.3.1   (1).โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 (2). “มาตราการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.3.2 (1.)“มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของนาย

องค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัด  และ
หัวหน้าส่วน” 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นท่ีประจักษ์ 

 2.4.1  ๑.โครงการวันแม่แห่งชาติ/รางวัลแม่ดีเด่น 
 

3๐,๐๐๐ 30,000 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000  

  2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1   (1.) “มาตรการการ จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

2.5.2   (๑.) “กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
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5
3  รวม รวม  6 กิจกรรม 5 มาตรการ ๒ โครงการ       

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 25๖1 ปี 2562  ปี 2๕๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาช 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
ในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 “ (๑) กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบล        
ขุนแม่ลาน้อย” 
3.1.2 (2) “กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 
3.1.3 (1) มาตรการ “มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

3.2.1. (1)โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน 
3.2.2  (1)กิจกรรม ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวรอ้ง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

๓๐,๐๐๐ 
- 

30,000 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 

30,000 
- 

 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1)  “มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย”   
3.3.2 (1.)  “มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
3.3.3  (1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

          รวม 3 กิจกรรม  4 มาตรการ 1 โครงการ       
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
4. การ

เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงาน 
การควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

 4.1.1 “กิจกรรม” กิจกรรม จัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1.2  “กิจกรรม”   กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
“มาตรการ” ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

-  
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตามช่องทางท่ี
สามารถ 
ดำเนินการได้ 
 

 

 

 

4.2.1”มาตรการ ”มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย  
4.2.2. (1.)  “กิจกรรม”: กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
          (2) “กิจกรรม”: กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนแม่ลาน้อย 
4.2.3 “กิจกรรม”:   กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 25๖1 
 

ปี 25๖2  ปี 2๕๖๓ ปี 25๖๔ 
 

2565  

 4.3 การส่งเสริม บทบาทการ 
ตรวจสอบของสภา ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภาท้องถิ่น 
4.3.2 (1) - กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

30,000 
 
- 

30,000 
 

    - 

30,000 
 
- 

30,000 
 
- 

30,000 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ บูรณา
การทุกภาค ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
4.4.2 (1) “มาตรการ”มาตราการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

๕,000 
 
- 

๕,000 
 
- 

๕,000 
 
- 

๕,000 
 
- 

5,000 
 
- 

 

 รวม จำนวน.  7 กิจกรรม  3 มาตรการ ๑ โครงการ       
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  
(พ.ศ.2562 -2565) 

 
มิติที่  1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมือง ฝ่าย
สภาท้องถ่ิน  และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                              รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                    ลำดับที่ ๑ มิติที่ ๑/1.1/1.1.1 
1.ชื่อมาตราการ: มาตรการประชุมติดตามงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกเดือน 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
            องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีในการ
จัดบริการสาธารณะเป็นจำนวนมาก  จึงจะต้องจัดทำระบบติดตามงานขององค์การบริหารส่วนขุนแม่ลาน้อย         
เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นในการทำงาน  อีกทั้งยังเป็น
มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ปลูกสร้างจิตสำนึก
ของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมข้ึน 
๓.วัตถุประสงค์ 
3.1.เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน 
3.2 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานได้มีความคิดเห็น  ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
3.3.เพื่อให้ร่วมกันแก้ปัญหาและหาแนวทางในการดำเนินงาน 
3.4.ปลูกสร้างจิตสำนึกในการรักษาองค์กรและประชาชนให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล           

ขุนแม่ลาน้อย 
๔.เป้าหมาย/ผลิต   
   จัดประชุมข้าราชการ  พนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปีละ ๑2 ครั้ง 
5.พื้นที่ดำเนินการ  
                     ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6.วิธีดำเนินการ 
           จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงาน เพื่อให้

ได้รับทราบการดำเนินงานในเดือนของการประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
8.งบประมาณในการดำเนินการ 
            ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
           งานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       มีการประชุมพนักงานประจำเดือน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ปีละ 12 ครั้ง 
 
                              

ส่วนท่ี 3 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ ๑/1.1/1.1.2 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล 
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีสาระสำคัญประการหนึ่งท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาการ
ผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส  ไม่มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจท่ีล้มเหลว  จึงมีบทบัญญัติท่ีมุ่งเน้นการทำให้บ้านเมืองมี
ความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยกำหนด  ในหมวด  ๑๓  จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหมวด  ๑๓  มาตรา  ๒๗๙  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ  ให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้ง  กำหนดโทษของการฝ่าฝนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัย
และในมาตรา  ๒๘๐   

        ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น 
ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย พ.ศ. 25๕๓ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น     
มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมทั้งนี้  ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  ประกอบด้วน
องค์ประกอบสำคัญ  ๓  ส่วน  ได้แก่ 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการดำเนินการ  เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ขั้นตอนการลงโทษ 

๓.วัตถุประสงค ์
          ๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนแม่ลาน้อยท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้าน
ต่างๆ ทั ้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร  ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ 
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔.เป้าหมาย 
       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนนิการ 
1. จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมประกาศ เปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
        ปีงบประมาณ 25๖๕ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
       เจ้าหน้าท่ี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ ๑/1.1/1.1.3 

1 ชื่อกิจกรรม กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอำนาจตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เพื่อให้
พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน 
เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3 วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยมีจิตสำนึก ค่านิยม 

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4 เป้าหมาย 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย                                                   
6 วิธีการดำเนินการ 

จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7 ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ตัวชี้วัด 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่

ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 
                               รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                     ลำดับที่ 1 มิติที่ ๑/1.2/1.2.1 

1 ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2 หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2549  มาตรา 16 กำหนดไว้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และมีหน้าท่ีในการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ ่น ม ีอำนาจหน้าท่ี ตาม 
“พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562” 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขงมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ซึ่งการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านประชาธิปไตยเป็นเรื่องท่ีสำคัญเพราะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือคนท่ียึดหลักประชาธิปไตยในการ
ดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี 
รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี การมองเห็นคุณค่าของวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมีคว าม
มั่นคงปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้น สังคมไทยในปัจจุบันมุ่งเน้นความเป็นประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวันกันมากขึ้น 
ดังจะเห็นได้จากภาวะท่ีประชาชนในแต่ละภูมิภาคเกิดความต่ืนตัว เรียกร้องให้มีการใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบ
ในการปกครองประเทศ ผ่านการแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเดินขบวนชุมนุมโดยสงบและสันติ การลง
ประชามติในการดำเนินกิจกรรมอันส่งผลต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น อย่างไรก็
ตามยังปรากฏภาพความรุนแรงซึ่งเกิดจากความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่ถูกต้อง  
ดังนั้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างถูกต้องแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องท่ีสำคัญ  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของ
ประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสามารถนำวิธ ีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจำวันได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งตระหนักในสิทธิ หน้าที่ มีจิตสำนึกสาธารณะใน
การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  

3 วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
  3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพของตนสามารถนำวิธีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้อย่างยัง่ยืน 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ ในการดำเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย 

4 กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลขุนแม่ลาน้อย จำนวน 60 คน 
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5 ระยะเวลาดำเนินการ 

      ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

6 งบประมาณดำเนินการ 

20,000 บาท 

7. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

5.1 จัดทำโครงการและเอกสารประกอบโครงการเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
5.2 แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ 
5.3 ติดต่อประสานการจัดกิจกรรมในโครงการ 
5.4 ดำเนินงานตามโครงการ 
5.5 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

8 สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

9 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
10.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                                    ลำดับที่ 2 มิติที่ ๑/1.2/1.2.2 
1.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี  
๒.  หลักการและเหตุผล 
       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการจัดเก็บ
ภาษี ประจำปี ๒๕62- 2565  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นธรรม และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและค่าธรรมเนียมฯ มาชำระภาษีได้ครบถ้วน 
เป็นไปตามแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562-2564  เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ เพื่อจะนำเงินรายได้มาดำเนินการพัฒนาตำบลห้วยห้อม นั้น 
      ดังนั้น งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕62 - 2565 
เพื่อให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯนอกพื้นท่ีตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน
ตำบลขุนแม่ลาน้อย ต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑  เพื่อลดขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้มาชำระภาษี 
 2.2  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลห้วยห้อมมีความรู้และเข้าใจในการชำระภาษี 
 ๒.3  เพื่อนำเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีมาดำเนินการพฒันาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 ๒.4  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนขุนแม่ลาน้อย 
 

๔.  พื้นที่เป้าหมาย 
 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยทุกหมู่บ้าน ต้ังแต่ หมู่ท่ี ๑ - หมู่ท่ี  5 
๕.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้มีหน้าท่ีชำระภาษีตามทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.4) 
 6. ระยะเวลาดำเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 
 7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 8.สถานที่ดำเนินการ 
    พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย                                                                                                 
10.  ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
 ๖.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนผู้มาชำระภาษี 
 6.2 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลห้วยห้อมมีความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีแต่ละประเภท 
 ๖.3 มีเงินรายได้เพื่อนำมาพัฒนาพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม 
 ๖.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท่ีจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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              รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ ๑/1.2/1.2.2 

  ๑.โครงการบวชป่าเพื่ออนุรักษ์ปา่ต้นน้ำ 

  ๒.หลักการและเหตุผล      
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำ ลายป่าไม้ที่ผิด

กฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้จัดทำโครงการบวชป่า
เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำให้กับประชาชนได้มีน้ำอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
      3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
ตำบลขุนแม่ลาน้อย 
      3.3 เพื่อให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน                                                                                                       
     ๓.๔.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
        ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้/บวชป่าต้นน้ำในพื้นท่ีตำบลขุนแม่ลาน้อย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
         พื้นท่ีสาธารณะ ชุมชนในเขตตำบลขุนแม่ลาน้อย  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนนิงาน 
           6.1 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
           6.2 ดำเนินโครงการบวชป่าต้นน้ำ  

๖.๔ รายงานผลการดำเนินโครงการ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
           2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อ 
10.2 ทำให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ ๑/1.2/1.2.2 

 
1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองภัยจากไฟป่าหมอกควันและการจัดทำแนวกันไฟ 
๒ หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จากปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ท่ีเกิดขึ้นในห้วงฤดูแล้งของทุกปี ได้ส่งผลต่อ
ทุกภาคส่วนต่าง ๆ อย่างน่าวิตกระดับของฝุ่นในอากาศก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ท่ีมีภูมิ
ต้านทานต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  รวมทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคาร
บ้านเรือน เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ประชาชนบดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคม/ขนส่ง รวมถึงทำ
ให้ทรัพยากรธรรมชาติ  และระบบนิเวศถูกทำลายลง ตลอดจนราษฎรเกษตรกร ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีภาคเหนือ มีการเผา
วัชพืช  เศษซากพืช และกิ่งไม้ ในไร่สวนของตน เพื่อเป็นการเตรียมพื้นท่ีทำกิน และปลูกพืชผลทางการเกษตร ทำให้
เกิดไฟป่า  และหมอกควัน กระจายลุกลามออกเป็นวงกว้าง ถึงแม้ว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการเฝ้าระวัง
จัดระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า  และรณรงค์ทุกรูปแบบผ่านส่ือมวลชนทุกแขนง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ได้
ตระหนักถึงอันตรายของไฟป่า และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแล้ว ก็ตามแต่ปญัหาไฟป่า  และหมอกควัน ก็ยังคงมี
สถานการณ์ท่ีรุนแรงในห้วงฤดูแล้งของทุกปีเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเกี่ยวกับ
มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  กำหนดมิให้เกิดปัญหาในพื้นท่ีโดยเด็ดขาด  ๖1 วันอันตราย  
(๑ มีนาคม ถึง ๓0 เมษายน) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้ตระหนักถึงอันตรายและความร้ายแรง
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยจากไฟป่าหมอกควันและการจัดทำแนวกันไฟ 
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและรู้ถึงภัยของหมอกควันและไฟป่าท่ีมีส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
๓.   วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อรณรงค์ประชุมช้ีแจ้ง แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและ
ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒. เพื่อเป็นการปอ้งกันไม่เกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นท่ี ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) สูงเกินค่ามาตรฐาน  ( ค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ) 

๓. อบรมให้ความรู้และจัดทำแนวกันในพื้นท่ีเส่ียงท่ีเกิดไฟป่า ในพื้นท่ีทำไร่หมุนเวียน พื้นท่ีป่าชุมชน พื้นท่ีป่า
สงวนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
          ๔.๑ เชิงประมาณ  
 ๑.สามารถดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชุมชี้แจง แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับตำบล ในพื้นที่ 5 
หมู่บ้าน  
 ๒.อบรมและจัดทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า พื้นที่ทำไร่หมุน พื้นที่ชุมชน พื้นที่ป่าสงวนในพื้นท่ี
 ตำบลขุนแม่ลาน้อย  
          ๔.๒  เชิงคุณภาพ  ประชาชนในพื้นท่ีตำบลขุนแม่ลาน้อย ท้ัง 5 หมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันและผลกระทบต่อสุขภาพ 
๕.  วิธีดำเนินงาน 
          ๑.ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบล 
ขุนแม่ลาน้อย  

๒.ประสานงานวิทยากรให้ความรู้และเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ  
          ๓.ดำเนินการโครงการตามแผนงาน เป้าหมายของโครงการ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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  6. ระยะเวลาดำเนินการ 
                ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 7. งบประมาณดำเนินการ 
                   50,000บาท 

 8.สถานที่ดำเนนิการ 
                 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 10  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

 ๒.  สามารถควบคุมและป้องกันไม่เกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นท่ี ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
1 ไมครอน (PM10) สูงเกินค่ามาตรฐาน  ( ค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ) 
 ๓. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่า 
             4.  สมารถจัดทำแนวกันในพื้นท่ีเส่ียงท่ีเกิดไฟป่า ในพื้นท่ีทำไร่หมุนเวียน พื้นท่ีป่าชุมชน พื้นท่ีป่าสงวนและ
บริเวณสถานท่ีราชการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                              ลำดับที่ 1 มิติที่ ๑/1.2/1.2.3  
 
๑.ชื่อโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ 

  ๒.หลักการและเหตุผล 
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทาง   ที่ควรจะเป็น  
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต  เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา  
ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการ
กระทำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี 
 2.2 นโยบายรัฐบาล 

ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร ซึ่งท่ีผ่านมามีนโยบายในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ไม่ว่าจะ
เป็นการลดต้นทุนการผลิต  โดยขอความร่วมมือจากภาครัฐและผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ลดราคาปัจจัยการผลิตท่ี
เกี ่ยวข้องกับการเพาะปลูก ในปีการผลิต 2557/2558 เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ และค่าเช่าที่ดิน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิต 
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2.3 แผนพัฒนา 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม พ.ศ.2561 – 2565 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี
ขีดความสามารถในการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้น
แนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้อมนำมาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกท้ังการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มต้ังแต่คนท่ีอยู่ในระดับครัวเรือน ระดับท้องถิ่น จึง
จะเป็นการพัฒนาอย่างยั ่งยืน สำหรับการพัฒนาการเกษตรในพื ้นที ่ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  อยู่ภายใต้การบริหารจัดการดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ดำเน ินการแก้ไขปัญหาในเขตพื ้นที ่ให ้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตามภารกิจท่ีถ ูกกำหนดอยู ่ใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 68 (7) บำรุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอื่น รวมทั้งสอดรับกับภารกิจ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสำคัญ   

ส่วนใหญ่ปัญหาด้านการเกษตรเกิดจากตัวเกษตรกรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ขาดความรู้ในเรื่องพันธุ์ การวางแผนการปลูกพืชการใช้พื้นท่ีเพาะปลูกพืชและใช้พันธุ์พืชซ้ำๆไม่เหมาะสม
ต่อสภาพพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดโรคและแมลงประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้องใ ช้ต้นทุนการผลิตพืชสูง 
เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นพื้นที่ทำการเกษตร  เกษตรกรจะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี
สำคัญ ได้แก่ ข้าว กาแฟ กระหล่ำปลี ถั่วแดงหลวง และไม้ผลเมืองหนาว  ฯลฯ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการเกษตร เห็นความสำคัญของเกษตรกร เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่
ในตำบลห้วยห้อม  มาจากอาชีพเกษตรกรรม “เกษตรกร” คือ บุคคลที่สำคัญเห็นควรที ่จะพัฒนาที่ตัวบุคคล 
(เกษตรกร) ก่อน  เมื่อคนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้วิชาการ การปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะส่งผลทำให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการแก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ นำความรู้ท่ีได้รับมา
เป็นแนวทางให้การพัฒนาการเกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาการเกษตรระดับตำบล  นำไปสู่การพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้จัดทำโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นท่ีของเกษตรกรเอง 
๓.  วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่
ประชาชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นท่ีของเกษตรกรเอง  

2. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตร  การผลิตพืช  พันธุ์พืช  วิธีการลดต้นทุน 
ผลิตพืช  การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร         

3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการ แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง 



 
 

 
 

22 

เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี ผู้นำชุมชน  และหน่วยงานต่าง ๆ   
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
          4.1 เกษตรกรท่ีประกอบการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านในตำบลขุนแม่ลาน้อย  

4.2 เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการฝึกอบรม     
 4.3 ผู้สังเกตการณ์         

  - ผู้บริหารท้องถิ่น 
  - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย  
  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

                     - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย     
5. พื้นที่ดำเนินการ 
         สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
    
6. วิธีดำเนนิการ 
          1. จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านทางหอกระจายข่าว  
3. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ประกาศและรับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจ  
4. การเปิดรับสมัครเกษตรกรท่ีสนใจ โดยใช้แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ฯ คุณสมบัติต้องเป็น 

เกษตรกร  
 5.เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร รวบรวมเอกสารการรับสมัครตามแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และนำส่ง
ยังองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จำนวน 1 ชุด 
 6. ติดต่อประสานงานบุคคล หน่วยงานราชการ เอกชนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งสำรวจข้อมูล จัดหาสถานท่ี             
ท่ีจะดำเนินโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานท่ี   

7. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีตำบลขุนแม่ลาน้อย  
8.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณดำ เนินการ 
           10,000 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง และเกษตรกรได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ในการวางแผนประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้ 
 10.2 คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง และเกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตร การผลิตพืช  
พันธุ์พืช วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร สามารถนำความรู้มาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
 10.3 คณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง และเกษตรกรได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรด้วยกนั เกษตรกรต่างพื้นท่ี  เจ้าหน้าท่ี ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ นำมา
พัฒนาในแปลงของตนเองต่อไป 
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 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

                                       รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ ๑/1.3/1.3.1 

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประชาชนและเยาวชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการเป็นอยู่
ของประชาชนตลอดถึงประชาชน ขาดการอบรม สั่งสอนให้ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงทำให้ประชาชนเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าวไม่เข้าใจขาดความรู้หลงทางในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม 
 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเห็นความสำคัญ
ทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรมท่ีเป็นแหล่งหลอมจิตใจเห็นว่าการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมและประกอบ ศาสนา
พิธีทางศาสนาคริสต์ บรรยายธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชน  เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชน เด็กและเยาวชนมีจิตใจ อ่อนโยน รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรทำ  ไม่ควรทำ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรมนำไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม  

 2.เพื่อให้ประชาชนเด็กและเยาวชนได้ศึกษาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางคริสต์ศาสนามีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมของศาสนาคริสต์และสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3. เพื่อประชาชนเด็กและเยาวชนได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติน้าท่ีของตนเองได้
อย่างถูกต้องเกิดความยุติดธรรม มีทัศนคติ ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีและสร้างจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป 

๔. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   เด็กและเยาวชนตำบลขุนแม่ลาน้อย จำนวน 100 คน 
 เชิงคุณภาพ 
                     เด็กและเยาวชนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

   ๕.  วิธีดำเนินงาน 
 ๑.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 ๒.ประชุมคณะครูช้ีแจงโครงการ 

๓.วางแผนดำเนินการ 
๔.ดำเนินงานตามแผนโครงการ 
๕.ติดตามและประเมินผล 
๖.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  
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 6. ระยะเวลาดำเนินการ  
         ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
   7. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 
   8. สถานที่ดำเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
    9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
    10  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       แบบประเมินก่อนอบรมและหลังอบรม 
 
                                    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 2 มิติที่ ๑/1.3/1.3.1 

 
๑.ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมให้กับประชาชนและเยาวชน 
๒ หลักการเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการ
เป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนถึงเด็กและเยาวชน ขาดการอบรม ส่ังสอนให้ความรู้ความเข้าใจในการศึกษา ประเพณี 
วัฒนธรรม เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีและการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงทำให้ประชาชน เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู้หลงทางในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม ทำความผิดถึงขั้นลงโทษและถูก
จับกมุดำเนินคดีส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและถูกศาลตัดสินส่งฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน 
 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนเด็กและเยาวชนซึ่งจะ
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และเพื ่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตลอดจงเห็น
ความสำคัญถึงเรื ่องการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นแหล่งหลอมจิตใจเห็นว่าการบรรยายเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรม ตลอดถึงการเข้าอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชน 
เด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโย รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักส่ิงใดควรทำและไม่ควรทำ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลับเป็นคน
ดีมีคุณธรรมนำไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และช่ืนชมในศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของ 

ไทย และของท้องถิ่น   
๒. เพื่อให ้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญต่างๆ 

  ๔ .เป้าหมาย 
 ประชาชตำบลขุนแม่ลาน้อย จำนวน  150 คน 
  ๕. วิธีดำเนินงาน 
 ๑.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 ๒.ประชุมคณะครูช้ีแจงโครงการ 

๓.วางแผนดำเนินการ 
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๔.ดำเนินงานตามแผนโครงการ 
๕.ติดตามและประเมินผล 

          ๖.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน                             
 6. ระยะเวลาดำเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 7. งบประมาณดำเนินการ 
         50,000 
 8.สถานที่ดำเนนิการ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 10  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      แบบประเมินก่อนและหลังการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม 
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

       รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ 2/2.1 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  : กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.  หลักการและเหตุผล 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด 
และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
           ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่ อสัตย์สุจริต ของ
คนทำงานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
           ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศไทยต่อไป   
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3.  วัตถุประสงค ์ 
           เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1  ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
          4.๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6.  วิธีการดำเนินการ 
          6.1  ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
          6.3  จัดต้ังคณะทำงาน 
          6.4  ประชุมคณะทำงาน 
          6.5  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.6  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.7  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          6.8  รายงานผลการดำเนินงาน 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖๕ 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ 2/2.2/2.2.1 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบติัตามระเบียบ) 
2.หลักการและเหตุผล 
           พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นบุคลากรท่ีมี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทำงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อ
นำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่ม ท่ีกำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม ดังนั้น เพื่อเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา
ทำงาน 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
        จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
5. พื้นที่ดำเนินการ 

         สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
   6. วิธีดำเนินการ 
         6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนตำแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
               ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
          สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      - มาตราการการการทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ 
 
                                   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 2 มิติที่ 2/2.2/2.2.1 

 
1. ชื่อโครงการ : /มาตรการ 

                      : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที ่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นท่ีกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั ้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง ื ่อนไขขั ้นตอนที ่มีความยุ ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรกา ร              
การมอบหมายอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน                                                                   
          3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
 จัดทำคำส่ังมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ ส่ังการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         10.1 ผลผลิต 
 มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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                                 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 3 มิติที่ 2/2.2/2.2.1 
  ๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                          กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
              การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึง่ของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่อง ลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจขอผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ 
ส่วนตำบลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึง
เป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
        ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. วิธีดำเนนิการ  
      6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
       6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหาร และขา้ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีรับผิดชอบ 

  8. งบประมาณดำเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

งานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
    10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2.สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน   งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ  โดยยืดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
                                    
                                      รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
             กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี 
      เกี่ยวข้อง 
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
      บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ทำเนนิการ 
      กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนนิการ 
      จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 
8.งบประมาณ  
       ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
      กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ังการท่ี 
        เกี่ยวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
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                                    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 2 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

           ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหน้ากองคลัง 
4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนนิการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕  
8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหนว่ยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
   10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                                ลำดับที่ 3 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
       กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนแม่ลาน้อย จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
           องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นท่ีตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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           6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                          กิจกรรมการจัดบริการสาธารณและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
                องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จัดบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  และให้ประชาชนสามสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีโดยจัดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ณ.สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย   เป็นศูนย์บริการ
ประชาชนในการติดต่อ  สอบถามข้อมูล  ยื่นคำขออนุมัติ  อนุญาตในเรื่องอำนาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบ  ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน  สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับ
ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ   
               นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยยังบริการจัดการบริการสาธารณะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านถนน  ทางเดิน ด้านไฟฟ้า ด้านระบบระบายน้ำ ด้านน้ำเพื่อการ
บริโภค ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมด้านกีฬา ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ  ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส   ด้าน
งานสาธารณสุข  ด้านการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการบริการความสะดวกแก่ประชาชน  สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน  
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๓.วัตถุประสงค์ 
1.สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
๒.เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยเท่าเทียมกัน และ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
5.พื้นที่ดำเนินการ  
     ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6.วิธีดำเนินการ 
     ดำเนินการปฏิบัติงานสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณในหมวดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1.สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2.ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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       รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ 2/2.3 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                          โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
              องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ี
อื่นตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสารธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นทั้ง 5 หมู่บ้าน  นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการต้องมีโครงการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบล ของตัวชี้วัด มิติท่ี ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์
ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
      3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

  4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ครั้ง 
ต่อป ี

5. พื้นที่ดำเนินการ 
      พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล        

6. วิธีดำเนนิการ 
6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ีจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบท่ีกำหนด 
6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
        (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
        เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
       ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตำกว่าร้อยละ 80 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
 2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.3.1 มีการจัดทำ แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย  ณ.ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                          
 
                            รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
                                    ลำดับที่ 2 มิติที่ 2/2.3.1  
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   

                         มาตราการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ี
เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน          
3.  วัตถุประสงค ์ 
          1.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว 
          2.  เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          3.  เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ท่ีมาติดต่อ 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย  
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6.  วิธีการดำเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  จัดให้มีการประชุมคณะทำงาน 
          6.3  จัดทำประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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          6.4  ดำเนินการจัดทำกิจกรรม  
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
        ตลอดปีงบประมาณ 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          2.  ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีในด้านการให้บริการ 
          3.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
 
                                          รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 1 มิติที่ 2/2.3.2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

       มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัด  และหัวหน้าส่วน 
2.หลักการและเหตุผล 
                องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั ้งที ่เป็นหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติองค์การบร ิหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หน้าที ่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ี
ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อำนาจหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนักกอง และฝ่าย
ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำบลพ.ศ. 2537 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ที่กำหนดให้นายกมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาต และอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ และกำหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจ
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หน้าที่อื ่นตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานงานองค์การบริหารส่วน 
                  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ 
การมอบหมายอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          จัดทำคำส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   และหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัด  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน 
ราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม 
6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ออกคำส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
ส่ังการ 
6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 
ปฏิบัติ 
6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
          (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
           สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
            มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4.การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจกรรม การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์ 
                                    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ 2/2.4.1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
                         โครงการวันแม่แห่งชาติ - แม่ดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
            เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวัน
พ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยท่ีเป่ียมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็นการ
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ท่ีกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพอ่ วันแม่
แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ 
เป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันสำคัญยิ่งของพ่อและ
แม่ท่ีสำคัญเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต้ังมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
4. เปา้หมาย 
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่น จำนวน ๑ ครั้ง/ปี  

           7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๕) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
         ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โครงการวันแม่แห่งชาติ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองการศึกษา 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
- แม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติ 
10.2 ผลลัพธ์  
- แม่ดีเด่นท่ีได้รับใบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคู่ 
      ธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
                               รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ 2/2.5.1 
1.ชื่อโครงการกิจกรรม/มาตรการ  :  

                         มาตรการการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครฐั สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนำไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
ส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการดำเนินงานก็ตาม 
แต่เป็นส่ิงสำคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงจัดทำมาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ท่ีกำหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อเป็น
การพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้
สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์ 
          1.  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
          2.  เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือและปฏิบัติ 
          3.  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส           
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลง 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6.  วิธีการดำเนินการ 
          6.1  จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
          6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
          6.3  ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
           (ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕) 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
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9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
     
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหนา้ที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                             รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ 2/2.5.2 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

             กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพือ่การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

2. หลักการและเหตุผล 
            องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เนื่องจากเห็นความสำคัญ
ของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดำเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) 
แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในทำหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจำปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าท่ีให้คำช้ีแจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ี
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งาน
สอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าท่ีดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ห้อม เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
       ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบล               
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6.  วิธีดำเนินการ 
- ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ  
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        10.1 ให้ความร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบ 

10.2  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 
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๓.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน      
      3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

 
                                    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                                          ลำดับที่ 1 มิติที่ 3/3.1.1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลานอ้ย 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้
บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนดและเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
 1. สถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนม่ลาน้อย 
6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 6.4 จัดทำร่างประกาศฯ เรื ่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ 
ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
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6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง 
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ขุนแม่ลาน้อย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
           ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีสำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรอืส่ือสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
          ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
         พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. วิธีดำเนนิการ 
     จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
     - บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
     -ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
     - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
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     - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านส่ือมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
     -เว็บไซด์ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๕ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถ่ิน 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลข ุนแม ่ลาน ้อย เป ็นหน ่วยงานปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น ม ีอำนาจหน ้าท่ี  
ตาม “พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542” มาตราที่ 16 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (31) กิจการอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด , “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562” มาตราท่ี 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม , “กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)” ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กรอบแนวทาง (2) 
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ,  “นโยบายหลักของรัฐบาล” ข้อท่ี 11 การปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐ และ “ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561” ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
และแผนชุมชนเพื่อทำการประชาคมหมู่บ้าน รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาตำบล พร้อมท้ังแถลงผลงานในรอบปี เพราะพื้นท่ีตำบลขุนแม่ลา
น้อยเป็นพื้นท่ีราบลุ่มภูเขาสูง ต้ังอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ความช่วยเหลือเข้าไปได้ถึงยาก เส้นทางการ
คมนาคมขนส่งที่ยากลำบาก บางหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่
ห่างไกลได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการติดต่อหน่วยงานราชการโดยเฉพาะเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุมีความ
ลำบากเป็นอย่างมากในการลงมาติดต่อราชการเพราะต้องใช้เวลาหลายช่ัวโมงในการเดินทาง  

 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการแก้ไขปัญหา และมุ่งเน้นแนวนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ จึงมีนโยบายใน
การจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2551 -
พ.ศ 2565 และบรรจุแผนงานโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) รวมทั้งออกเยี่ยมเยือน
ประชาชน ให้บริการนอกสถานท่ี เช่น การเก็บภาษี (กองคลัง), การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิด (งานพัฒนาชุมชน)  การประชาคมหมู่บ้าน (งานนโยบายและแผน) สำรวจพื้นท่ีและเส้นทางคมนาคมท่ีต้องรับ
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การแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซม (กองช่าง) แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้และไม่เสียสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับจากทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนรู้อำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   3.2 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 
- 2570) และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ.2551 - 2565) 
   3.3 เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและร่วมกัน
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
   3.4 เพื่อพบปะเย่ียมเยือนประชาชน และให้บริการนอกสถานท่ีแก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 3.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และไม่เสียสิทธิประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับจากทางราชการ  
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลขุนแม่ลาน้อย จำนวน  5 หมู่บ้าน 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำโครงการและเอกสารประกอบโครงการเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ 
 5.3 ติดต่อประสานการจัดกิจกรรมในโครงการ 
 5.4 ดำเนินงานตามโครงการ 
 5.5 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ 256๕) 
7. งบประมาณ 
 ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามโครงการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของการ
กระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมดำเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
              องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยเป็นหน่วยงานภาครัฐที ่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงมีการ
จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ 
นำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
    3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
    3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
         ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ี 
เกี ่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีดำเนินการ 
5.1 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน ดังนี้ 

6.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข  
6.3 ทางเว็บไซต์  
6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ขุนแม่ลาน้อย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลโดยงานนโยบายและแผน จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาห้าปีให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาท่ีประชาคมตำบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนนิการ 
            6.1ประชุม คัดเลือก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง ๔  ปี  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นองค์กร
ในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนพฒันาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
     ๒. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
 
3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1 ชื่อมาตรการ มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2 หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหม้ีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
3 วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล     
ขุนแม่ลาน้อยอย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดใหภ้าคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ใหม้ีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่น คือได้ทำหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
4 เป้าหมาย/ผลผลิต 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 5 หมูบ้่าน 
5 พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6 วิธีการดำเนินการ 

6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล        
ขุนแม่ลาน้อยอยา่งแข็งขัน 

สำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยในหลายๆ       
ส่วน เช่น ใหตั้วแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทำ
ความเขา้ใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อยา่งถูกต้อง 

7 ระยะเวลาการดำเนินการ 

ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 

8 งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9 ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
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10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขุนแม่ลาน้อย 

10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน                                           
    1. ช่ือโครงการ    มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  

และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓  กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย   
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย โดยงาน
นโยบายและแผน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขึ้น 
 3. วัตถุประสงค ์  
          ๑.เพื่อมีตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
          ๒.เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย  
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนนิการ 
    6.1 คัดเลือก ตัวแทนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง ๔  ปี  
8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       ๑ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
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 มิติที่ ๔.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ ผู้กำกับดูแล  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
        ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที ่ได้กำหนดไว้  รายงานต่อผู ้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น เพื่อให้
การปฏิบัติถกูต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้มีการจัดทำ และ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกป ี
3.  วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบตามแบบท่ี

ระเบียบฯ กำหนด 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ตามกำหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนินการ 
     1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
     2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
     3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
     4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
     5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำรายงาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
      ปีงบประมาณ 256๕ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
      2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
     3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีต
ท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ 
ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะ
เน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไว้ 
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึง
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงาน
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล
ทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
          10.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื ่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดำเนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์
     3.1 เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไปดำเนินการเพื่อ 
     ควบคุมลดความเส่ียง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการ    

ทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
     3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงระบบควบคุม 
     ภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลภายในเวลาท่ี  

กำหนด 
      3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
         สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนินการ 
      6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียงใน
ส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
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6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยรายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล 
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมพิจารณาและประเมินผล
การควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256๕) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแลภายใน 
เวลาท่ีกำหนด 
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4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง 
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1 ชื่อมาตรการ มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

2 หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบ และข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3 วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 

3.2 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ังการโอน 
ย้าย 

4 เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ท่ีมีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5 พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

6 วิธีการดำเนินการ 

ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ยา้ย 
- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งต้ัง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง

ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ัง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน

ตำบล(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคำส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จะออกคำส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อน

วันท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน

ระดับ/การเล่ือนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อยา่งเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน

ตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่ บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหน่ง 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดับ/การเล่ือน

ตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการท่ี

ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื ่อนระดับ/การเลื ่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กอ่น 
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จะออกคำส่ัง

แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองค์การ

บริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด 

- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอยา่งยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอ้มูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยออกคำสั่งการเลื ่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7 ระยะเวลาการดำเนินการ 

            (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 256๕ 

8 งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9 ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด 
กำหนดเป็นระดับข้ันของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การใหค้ะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า

ของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ

องค์การบริหารส่วนตำบขุนแม่ลาน้อย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
       การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที ่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั ่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนินการ 
      จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำ
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รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ตลอดปีงบประมาณ 256๕  
8. งบประมาณดำเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ                          
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ัง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผล
ให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้การรับ 
จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ดำเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. วิธีการดำเนินการ 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
7. งบประมาณดำเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

9. ตัวชี้วัด 
      มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงาน 
10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้ร ับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเง ินขององค์การบริหารส่วนตำบล           
ขุนแม่ลาน้อย ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

 
 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ                                      

 1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่
การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขุนแม่ลาน้อย 
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมให้เกิดการพัฒนา
ได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
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 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ผลลัพธ์ 
       การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบ  และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
         ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื ่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จึงได้จัดทำ โครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพือ่ให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2 เพือ่ให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3.3 เพือ่ให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนินการ 
      6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
      6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้า
รับการอบรม 
        6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
         6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
      ปีงบประมาณ ( 2565 ) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู ้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย ได้เพิ ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเรื ่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

67 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหนา้ที่ให้เปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 

1 ชื่อกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2 หลักการและเหตุผล 

   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญท่ีใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อ
กำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบล
และลดการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปญัหาการทุจริตได้ 

3 วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากขึ้น 

4 เป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย จำนวน 6 คน 

5 พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

6 วิธีการดำเนินงาน 

6.1 จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

7 ระยะเวลาดำเนินงาน 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8 งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9 ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
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10  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
           ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นท่ีทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ 
ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันและมี  ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        ประชาชนในเขตตำบล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
       เขตตำบลขุนแม่ลาน้อย 
6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณ ตำบลขุนแม่ลาน้อย 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
      ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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1 .ชื่อมาตรการ มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริต 

2 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
กำหนดให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และนโยบายของรัฐบาลในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ 
การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น 
จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือขา่ยท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและ
ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่โถในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อยพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือขา่ยดังกล่าวเป็นส่ิงจำเป็น จึงได้จัดทำ
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ
เครือขา่ยด้านการปอ้งกันการทุจริตให้มีความเขม้แข็ง 

3 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหก้ับทุกภาคส่วน ใหเ้กิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

4 เป้าหมาย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล       
ขุนแม่ลาน้อยเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล        
ขุนแม่ลาน้อย 

5 สถานที่ดำเนินการ 

ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

6 วิธีดำเนินงาน 

6.1 แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รว่มเป็นเครือขา่ยด้านการป้องกัน
การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

6.2 จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 

6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยห้อมในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ รว่มตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
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6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือขา่ยในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
6.5 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมกับบุคคล องค์กร ส่วน

ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขา้ร่วมเป็นเครือขา่ย 

7 ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8 งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9 ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. ทำใหเ้กิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ทำใหทุ้กภาคส่วนมีความรู้ ก่อใหเ้กิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ทำใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


