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ค าน า 
 

  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจาก
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต”  ประเทศไทยในระยะ  ๕  ปีข้างหน้า  จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดียต์่อไป 
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ส่วนที ่ ๑  บทน า 

 การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามทุจริต  เพราะเป็นการดับปัญหา
ที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ  
คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจากปี  พ.ศ.๒๕๖๐  จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ     ที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ          โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”              มีเปูาหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  ในปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่ งน าไปสู่การ
พัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 

 

 



 
 

๑. การวเิคราะห์ความเสีย่งในการเกดิการทจุรติในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต้องความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทจุรติในสว่นขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตแุละปจัจยัทีน่ าไปสู่การทุจรติขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถสรปุเปน็ประเดน็ได ้ ดังนี ้
๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข็มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรง่ใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร่างและโครงสร่างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 



 
 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่ องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์ รัปชันทั่ ว โลกที่ จัด โดยองค์กรเ พ่ือความโปร่ ง ใสนานาชาติ 
(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่     
๓๕ – ๓๘  คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่  ๗๖ จาก  ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก  ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็น
ประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ขาดความเข็มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่
เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”   มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี



 
 

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัต ิเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
วิสยัทศันก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่เจดยี์  (Vision) 

“ มุ่งพัฒนาสงัคมและโครงสรา้งพืน้ฐาน       สรา้งมาตรฐานคณุภาพชวีติที่ดี 
   มวีิถชีวีติแบบเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อประชาชนต าบลแม่เจดยี์มสีขุถว้นหนา้ ” 

พันธกจิ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
2. พัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเกษตรจัดให้มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
3. จัดให้มีการบริการสวัสดิการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคมและส่งเสริมสนับสนุนการ   
    ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
6. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการในองค์กรให้ได้ตามหลักธรรมาภิบาล        

 เปูาประสงค ์
1. เพ่ือให้การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก รวดเร็ว  
2. เพื่อส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของการผลิตผลทางการ  
   เกษตรและให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 

 3. เพื่อพัฒนาการบริการจัดการทางด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 5. เพื่อให้ชุมชนรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา   
              ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านและต าบล 
 6. เพื่อให้การเมืองการปกครอง และบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 

๓. วตัถปุระสงค์ของการจดัท าแผน 
๑) เพ่ือตอบรับร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักงาน ป.ป.ช. ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๒) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๓) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๔) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี  (Good Governance) 
๕) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เปาูหมาย 

๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ        มิ
ชอบของข้าราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
๕. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 

๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2
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ส่วนที ่ ๒  แผนปฏบิตักิารปูองกนัการทจุรติ            

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒  ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.๑  การสรา้งจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร 

 

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๑.๑ (๒) โครงการพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม 
๑.๑.๑ (๓) โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลแมเ่จดยี ์
๑.๑.๑(๔) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่น ท้องที่
ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน อบต.และพนักงานจ้าง 
๑.๑.๑(๕) โครงการพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพ
เสรมิสร้างการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กร 
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่เจดีย”์ 
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจรติ” 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่จดีย ์
๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
๑.๑.๓(๓) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
10,000 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

๒๐,๐๐๐ 
10,000 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

๒๐,๐๐๐ 
10,000 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
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 ๑.๒ การสร้าง 
จิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
.1.2.2โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลแม่เจดีย์ 

 ๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐  

 ๑.๓ การสร้าง 
จิตส านึกและความ 
ตระหนักแกเ่ด็กและ 
เยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาต ิ
๑.๓.๒โครงการครอบครัวอบอุ่น 
 

 1๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

1๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

1๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

 

มิติที่ ๑ รวม จ านวน   3 ภารกิจ  14 โครงการ    600,000 570,000 570,000  

๒. การบริหารราชการเพื่อปูองกัน
การทุจริต 

๒.๑  แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
 

๒.๑.๑(๑) กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

 - - -  

 ๒.๒ มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑(๑)  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒.๒.๒(2)  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี 
๒.๒.๒(๓) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการจดัซื้อ 
– จัดจ้าง 
 

 - 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
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 ๒.๓  มาตรการการใช้ดลุย
พินิจและใช้ 
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
๒.๓.๒ มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. 
ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 

 - 
- 
 
- 
 

 
 

- 
- 
 
- 
 

 
 

- 
- 
 
- 
 
 

 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์
 

๒.๔.1 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่เจดีย ์
๒.๔.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัตติามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 ๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณไีด้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

๒.๕.1 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
๒.๕.2 มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่จดยี ์ ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

 - 
 
- 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ ๒ รวม จ านวน  5 ภารกิจ  10 โครงการ  10,000 10,000 10,000  
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๓. การส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ 
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑(๑) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของ อบต.แม่เจดีย์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑(๒)  กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของ อบต.แม่เจดีย ์
๓.๑.๑(๓) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
 

 ๑๐,๐๐๐ 

- 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

- 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

- 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๓.๒ การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการจดัท าเวทีประชาคมจัดท าแผน 
๓.๒.2 การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจดีย ์
 

 ๒๐,๐๐๐ 

- 

 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

 

 ๓.๓ การส่งเสรมิให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓. 1 โครงการจัดเวทปีระชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าป ี
๓.๓.๒ มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
  
 

 
20,000 

- 

 

20,000 

- 

 

20,000 

- 

 

 

มิติที่ ๓ รวม จ านวน    3 ภารกิจ  7  โครงการ  70,000 70,000 70,000  
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๔. การเสรมิสร้างและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายใน
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าป ีประจ าปีงบประมาณ  2561-2564 
๔.๑.2 โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 
๔.๑.3 มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่จดยี ์
 
 
 
 

 - 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได ้

๔.๒.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนไดร้ับทราบ 
๔.๒.2  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
 
 

 - 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

๔.๓  การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑(๑)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบยีบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เจดีย ์

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

๕๐,๐๐0  
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๔.๔  เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑(๒)  กิจกรรมการตดิปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 
 

 ๕,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

มิติที่ ๔ รวม จ านวน 4 ภารกจิ 7 โครงการ  55,000 55,000 55,000  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  ลงชื่อ    ผู้จัดท าแผน                                 ลงชื่อ    ผู้ตรวจแผน 

        (นายณัฐวิทย์   เปลี่ยววญิญา)                                                                                 (นางสาวกัญญานัฐ  กระทง)                                                                                                            
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                    หวัหน้าส านักองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 

   

                   ลงชื่อ              ผู้ตรวจแผน                       ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบ 
           (นางสาวณัทภร  ไชยวงค์)                                                                                              (นายถวิล   ทานศิลา) 
                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาราชการแทน       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์                            
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ส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที ่๓ 
มติทิี ่๑   การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ 
๑.๑  การสรา้งจติส านกึและความตระหนกัแก่บคุลากรทัง้ขา้ราชการการเมอืงฝาุยบรหิาร  
ขา้ราชการการเมอืงฝาุยสภาทอ้งถิน่ และฝาุยประจ าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๑.๑   การสรา้งจติส านกึและความตระหนกัแกบ่คุลากรทัง้ขา้ราชการประจ า 
ขา้ราชการการเมอืงฝาุยบริหาร 
 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

๒. หลกัการและเหตผุล 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต้อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก่ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว  ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น  
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ  ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ  จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เจดีย์จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม 
๓.๒  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
๓.๓  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
๓.๔  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เปาูหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๖. วธิดี าเนนิการ 

๖.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๖.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๖.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
๖.๔ จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
๖.๕ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณทีใ่ช้ในการด าเนนิการ 
๒๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจริยธรรม 
๑๐.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
๑๐.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
๑๐.๔ ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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๑. ชือ่โครงการ : โครงการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 

๒. หลกัการและเหตผุล/ความเปน็มา 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้  ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  
เทศบาลต าบลกุดกว้างจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๓. วตัถปุระสงค ์

๓.๑  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

๓.๒  เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๓  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.แม่เจดีย์ และพนักงานจ้างต าบล อบต.แม่เจดีย์ 
๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดพระเจ้าหลวงม่อนพระเจ้าหลาย 
๖. วธิดี าเนนิการ 

จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น  ๓  แนวทางคือ 
๖.๑  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยพระวิทยากร และนักวิชาการ 
๖.๒  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน

และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือ
ท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

๖.๓  การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์  
๗. ระยะเวลาในการด าเนนิการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 



21 
  
 

๘. งบประมาณในการด าเนนิการ 
 งบประมาณ  10,000  บาท 
๙. ผูร้บัผดิชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์

๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



22 
  
 

๑. ชือ่โครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จรยิธรรม แกผู่บ้รหิาร สมาชิกสภา และพนกังานองค์การบรหิาร
สว่นต าบลแม่เจดยี์ 

๒. หลกัการและเหตผุล 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้เคยบัญญัติ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี

ประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า
บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่างต้อง
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะ
ได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
๓. วตัถปุระสงค ์

๓.๑  เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
๓.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. เปาูหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จ านวน  55  คน 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิกีารด าเนนิการ 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

เจดีย์ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการด าเนนิการ 
๓๐,๐๐๐  บาท 
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๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
ตวัชีว้ดั 
- ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
ผลลัพธ์ 
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้าน

การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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๑.๒  การสรา้งจติส านกึและความตระหนกัแก่ประชาชนทกุภาคสว่นในทอ้งถิน่ 

๑.  ชือ่โครงการ  “โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน” 

๒. หลกัการและเหตผุล 

 ด้วยปัจจุบัน  มีการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารแต่สิ่งที่แฝง
และตามมานั้นคือการสื่อสารและสารส่งต่อข้อมูลกฎหมายที่ผิดไปจากข้อมูลจริง ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลที่ผิดไปจากความจริงนั้น เกิดความเคลือบแคลงในการบริหารงานของส่วนราชการรวมทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จากข้อมูลที่ว่าท้องถิ่นมีปัญหาการทุจริตมากที่ส่วนของส่วนราชการท าให้เกิดข้อร้องเรียนกัน
เกิดข้ึนจนกลายเป็นปัญหาตามมาอีกมากมาย  

๓. วตัถปุระสงค ์  
   ๓.๑  เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์องค์กรชุมชน
ต่าง ๆ  ผู้น าชุมชน  ตลอดจนถึงประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  
  ๓.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไป
เผยแพร่ให้แก่บุคคลครอบครัวและบุคคลในชุมชนของตนต่อไป  
  ๓.๓  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ปัญหา สาเหตุ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งการ
ช่วยในการเป็นเครือข่ายพลังแผ่นดินต้านทุจริต  

๔. วธิดี าเนนิการ   
 ๔.๑  ประสานงานกับส านักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับ
คดีจังหวัดเชียงราย 
 ๔.๒  ก าหนดหัวข้อและเนื้อหาส าหรับการอบรม 
  ๔.๓  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๔.๔  จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
 ๔.๕  ด าเนินการอบรม 
 ๔.๖  ประเมินผลการอบรม 
 ๔.๗  รายงานผลการด าเนินการตามโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการ 

๕. เปาูหมายโครงการ 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
องค์กรชุมชนต่าง ๆ  ผู้น าชุมชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์        
จ านวน  ๘๐  คน 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
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๗. สถานทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 
๘. งบประมาณ 
  ๓๐,๐๐๐  บาท 

9. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
 9.1  ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  9.๒  ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไป
เผยแพร่ให้แก่บุคคลครอบครัวและบุคคลในชุมชนของตนต่อไป  
  9.๓  ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ปัญหา สาเหตุ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งการช่วยใน
การเป็นเครือข่ายพลังแผ่นดินต้านทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
  
 

๑.๓  การสรา้งจติส านกึและความตระหนกัแกเ่ด็กและเยาวชน 
 
๑.  ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

๒.  หลกัการและเหตผุล 

      ตามที่รัฐบาลก าหนดให้วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี          
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมส าหรับเด็ก ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นหัวใจส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ  ถ้าหากสังคมและครอบครัวรอบข้างได้ปลูกฝังสิ่งที่ดี สิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เด็กก็
จะจดจ าน าไปปฏิบัติ  ซึ่งเด็กก็จะเปรียบเสมือนผ้าขาวถ้าสังคมได้กระท าสิ่งที่ดีงามให้เด็กก็จะจดจ า และน าสิ่งที่
เห็นไปปฏิบัติและปรับปรุงให้ดีในอนาคตเรียกได้ว่า “เด็กเป็นอนาคตของชาติ” ซึ่งจะท าให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ “เด็ก” จึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติด้วยการขยันหมั่นศึกษา 
หาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็ง
ตั้งใจท างานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ
ผู้อ่ืน เสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพย์กร ตลอดถึงสา
ธารณสมบัติส่วนรวมของชาติหากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของชาติโดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับวัยแล้วก็ชื่อว่าเป็น “เด็กด”ี ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่วางไว้เทศบาลต าบลกุดกว้างจึงได้จัดให้
มีกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยให้เด็ก เยาวชน ภายในเขตเทศบาลต าบลกุดกว้างและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ได้รู้ถึงความส าคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความส าคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝุศึกษาเรียนรู้ 
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร           มีความ
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข กอปรกับเทศบาลต าบลกุดกว้าง มีหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ข้อ ๑๖ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส    

๓. วตัถปุระสงค ์
  ๓.๑  เพ่ือให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เกิดความ
กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
  ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง และสร้างสรรค์  

๓.๓  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน              
(ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา) 
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๔. เปูาหมาย 

 จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็ก ๆ ทั้งที่อยู่ในวัยเรียนภายในสถานศึกษา และก่อนวัยเรียน และผู้ปกครอง  
ทั้งภายในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ทั้ง 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง  3   ศูนย์  

๕. กจิกรรรม 
๕.๑ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที เช่น การแสดงฟูอนร า,การเต้น,การร้องเพลงชิงรางวัล, 

การตอบปัญหาชิงรางวัล     
 ๕.๒ จัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นเก้าอ้ีดนตรี,โยนห่วงชิงรางวัล   
 ๕.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ เช่น ตอบปัญาหาอาเซียน,ระบายสีธงชาติอาเซียน,วาดภาพ AEC   
 ๕.๔ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น แจกของรางวัล,แจกขนมส าหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
           วันเด็กแห่งชาติ ช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี 

๗. สถานทีด่ าเนนิการ 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ทั้ง 5  แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๕ ศูนย์ 

๘. ขัน้ตอนการด าเนนิการ 
 ๘.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  ๘.๒  ประสานงานกับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๘.๓  ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๘.๔  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการฝุายต่างๆ 
๘.๕  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารการจัดงาน 
๘.๖  ด าเนินการตามโครงการ   

๙. งบประมาณด าเนินการ   
 10๐,๐๐๐  บาท   

๑๐. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั        
๑๐.๑  เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เกิดความกระตือรือร้น                

มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  
๑๐.๒  เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์  

  ๑๐.๓  เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา)   

 

 



28 
  
 

๑๑. วธิกีารประเมนิผลโครงการ 
 ๑๑.๑  ประเมินผลจากกลุ่มเด็ก เยาวชน  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๑๑.๒  ประเมินผลจากกลุ่มเด็ก เยาวชน ที่กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
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๑. ชือ่โครงการ : โครงการครอบครัวอบอุ่น  

๒. หลกัการและเหตผุล/ความเปน็มา 
ครอบครัวจัดได้ว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและเป็นสถาบันพ้ืนฐานของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น

สถาบันเริ่มต้นของสังคมทุกสังคม ดังนั้นสถาบันครอบครัว จึงมีความส าคัญในการพัฒนามนุษย์ไปสู่สังคมใน
รูปแบบใดก็ได้ ถ้าสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวย่อมมีความสุข และมีสุขภาพดีทุกมิติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณที่ดี หากทุกครอบครัวในชุมชนแห่งใด แห่งหนึ่งเป็น
ครอบครัวที่อบอุ่น ย่อมจะท าให้ชุมชนอบอุ่นหรือชุมชนแข็งแรงและต่อเนื่องไปถึงเมืองไทยแข็งแรงไปด้วย
ปัจจุบันครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย มีสมาชิกใน
ครอบครัว  ๓ ช่วงอายุ กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่เหลือเพียงพ่อแม่ลูกเท่านั้น และนับวันยิ่งมีขนาดเล็กลง 
จ านวนบุตรเฉลี่ยเหลือเพียง  ๑.๕  คนต่อครอบครัว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก าหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวัน  
"ครอบครัวแข็งแรง" เพ่ือสมาชิกจะได้อยู่ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินงานโครงการ
ครอบครัวอบอุ่นขึ้น โดยได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๖2  ซ่ึงก าหนดเปูาหมายผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานร้อย
ละ ๖๐ ของครอบครัวทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เพ่ือให้เกิดระบบการท างานสู่ชมชนที่
เป็นรูปธรรมและมีการบูรณาการที่ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เข้มข้น และเหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยน าเอาปัญหา
และอุปสรรคจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาปรับกลยุทธ์เพ่ือการด าเนินงานที่เหมาะสมต่อไป 

๓. วตัถปุระสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมในการสร้างครอบครัวใหม่ให้เป็นครอบครัวอบอุ่นครอบครัว
แข็งแรง 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาครอบครัวทุกครอบครัว ให้เป็นครอบครัวอบอุ่น  ครอบครัวแข็งแรง 

๔. เปาูหมาย 
ครอบครัวผ่านการประเมินเป็นครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง ขั้นพ้ืนฐานร้อยละ ๖๐  ของ

ครอบครัวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
๔๐,๐๐๐  บาท 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
๑๐.๑ ประชาชนมีความพร้อมในการสร้างครอบครัวใหม่ให้เป็นครอบครัวอบอุ่นครอบครัวแข็งแรง 
๑๐.๒ ครอบครัวทุกครอบครัวมีความอบอุ่น แข็งแรงและมีความสุขถ้วนหน้า 
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มติทิี ่๒  การบรหิารราชการเพือ่ปอูงกนัการทจุริต 

๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการตอ่ตา้นการทจุรติของผูบ้รหิาร 

๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒. หลกัการและเหตผุล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 

ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐  จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ           โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”                มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูhการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค า
ครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
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โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

๓. วตัถปุระสงค ์
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
๔.๑  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  ๑  ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  ๑  ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔  ปี 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
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๑๐. ตงัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  ผลผลติ 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  ๑  ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  ๑  ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ๔  ปี จ านวน  ๑  ฉบับ 
๑๐.๒  ผลลพัธ ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
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๒.๒  มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบตัริาชการ 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 

๒. หลกัการและเหตผุล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
และการให้บริการ    ที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  โดยอาศัยระเบียบวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖  
มาตรา ๖  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จ านวน  ๑  มาตรการ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

 

 

 

 



34 
  
 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลของจังหวัดเชียงราย 
๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตงัชีว้ดั/ผลลัพธ ์
๑๐.๑  ผลผลติ 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์    จ านวน ๑  

มาตรการ 
- นักทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.๒  ผลลพัธ ์
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ไม่น้อยกว่า ๙๐ % 
- บุคลากรของ อบต. มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 
- การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์
จะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง 
๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑  บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที ่อบต.จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐(๙)  และ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต้อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกันดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
๒๕๕๓  จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์และหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ ทาง

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ ตวัชีว้ดั 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
๑๐.๒  ผลลพัธ ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรม การลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 

๒. หลกัการและเหตผุล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพ่ือให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เจดีย์  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
๔.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ให้สั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
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๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 

๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร
ทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
  
 

๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมตัิ อนญุาต สัง่การ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ 

๒. หลกัการและเหตผุล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็

เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วตัถปุระสงค ์
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เปาูหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  ปลัดเทศ อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๖. วธิดี าเนนิการ 

๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. 

หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๒. หลกัการและเหตผุล 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ

ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลแม่เจดีย์  ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์อย่างสม่ าเสมอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละ
และท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย  และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ มี
ค่านิยม ยกย่อง     เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๓ เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่เจดีย์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความด ีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๕,๐๐๐  บาท 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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ยกยอ่งเชิดชเูกยีรติทีด่ ารงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลกัการและเหตผุล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมี

พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน 
เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม เนื่องจากเป็นการเกษตร
แบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้
สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติ
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถ
น าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าต าบลแม่เจดีย์ อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙  มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

๓. วตัถปุระสงค ์
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 

ประจ าต าบล 

๔. สถานทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. วธิดี าเนนิการ 
๕.๑ ประชุมผู้น าชุมชน 
๕.๒ ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าต าบลแม่เจดีย์ 
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
๕.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
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๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๙. ตวัชีว้ดั 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. ผลลพัธ ์
เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลกัการและเหตผุล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้
การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
เจดีย์ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
๓. วตัถปุระสงค ์

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๖. วธิดี าเนนิการ 

๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่เจดีย์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
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๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

๒. หลกัการและเหตผุล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลต าบลกุดกว้าง  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ  และเป็นการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงาน อบต. ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล

แม่เจดีย์ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓.๒  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 
๔. เปาูหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๖. วธิดี าเนนิการ 

๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
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๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
ตวัชีว้ดั 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มติทิี ่๓  การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
๓.๑  จดัใหม้แีละเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารในชอ่งทางทีเ่ปน็การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ ี
สว่นรว่มตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ไดทุ้กขัน้ตอน 
 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๒. หลกัการและเหตผุล 

ตามมาตรา  ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ      ที่
ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลกุดกว้างจึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์โดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่เจดีย์ 
 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จ านวน ๑  แห่ง 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
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ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
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๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์” 

๒. หลกัการและเหตผุล 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ขึ้น 

๓.๒ เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓.๓ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
๓.๓.๑  ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
๓.๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น 
๓.๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

๔. เปาูหมาย 
๔.๑ จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน  ๑  แห่ง 
๔.๒ ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๑  

จ านวน ๑ ชุด 
๔.๓ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จ านวน  ๑ ฉบับ 
๔.๔ แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน  ๑ ฉบับ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิกีารด าเนนิงานโครงการ 
๖.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๖.๓ จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัต ิ
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๖.๔ จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๖.๕ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

๗. ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนนิการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ณ ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๑๐.๒ มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๑๐.๓ มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐” 

๒. หลกัการและเหตผุล 
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเป็นผู้เผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลกุดกว้างให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีความโปร่งใส
ในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้
บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

๓. วตัถปุระสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐ 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน  6๐  คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน  10  คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน ๕๐ คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
ขั้นตอนที่ ๑  ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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๓.๒ การรบัฟงัความคดิเหน็ การรบัและตอบสนองเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับต าบล  

2. หลกัการและเหตผุล 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึง
มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้         
แนวทางหนึ่งจะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรือกิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนานั้น โดยตามข้อ ๑๘ ก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป นั้น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับต าบล 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
แม่เจดีย์ อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย และเพ่ือใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่เข้ามาร่วมคิด และก าหนดปัญหาความต้องการร่วมด าเนินการและรับผิดชอบ ตลอดจน
ประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.๑ เพ่ือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
   3.๒ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาต่างๆ 
    3.๔ เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)       
4. เปูาหมาย 
   4.๑ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับต าบล โดยมีตัวแทนจากทุกหมู่บ้านจ านวน ๑๕ หมู่บ้าน 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
   4.๒ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชนและกลุ่มพลังมวลชน 
   4.๓ ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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5. วิธีการด าเนินการ 
   5.๑ ขออนุมัติจัดท าโครงการ 
   5.๒ ประสานงานกลุ่มเปูาหมายผู้เข้าประชุมประชาคม , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, จัดเตรียม
สถานที่ อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

  5.๓ จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับต าบล เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา 
  5.๔ รวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการประชาคมมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเสนอบรรจุ

ในแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ านวน 3 ปี ปีงบประมาณ (2562-2564) 
7. สถานทีด่ าเนนิการ 

  ณ หมู่บ้านในเขตต าบลแม่เจดีย์ จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน 
 

8. งบประมาณ 
  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2-2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนชุมชน ฯลฯ ตามรายละเอียด แนบท้ายโครงการ 
๘. หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 

๙. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
   ๙.๑ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ๙.๒ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการและสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
   ๙.๓ ได้รับข้อมูลมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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๑. ชือ่โครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จึงมี
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก่ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แม่เจดีย ์
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์กับ

ประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เปูาหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน

ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก่ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

๕. วธิดี าเนนิการ 
๕.๑  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก่ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน 
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
๖.๑  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข  
๖.๓ ทางเว็บไซต ์ 
๖.๔ ทางไปรษณีย์  
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๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๙. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕  วัน 
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๓.๓  การสง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มบรหิารกิจการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
๓.๓.๑ ด าเนนิการให้ประชาชนมสีว่นรว่มในการจัดท าแผนพฒันา การจัดท า

งบประมาณ 
 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับต าบล  

2. หลกัการและเหตผุล 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึง
มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้         
แนวทางหนึ่งจะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรือกิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนานั้น โดยตามข้อ ๑๘ ก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป นั้น 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับต าบล 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
แม่เจดีย์ อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย และเพ่ือใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่เข้ามาร่วมคิด และก าหนดปัญหาความต้องการร่วมด าเนินการและรับผิดชอบ ตลอดจน
ประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.๑ เพ่ือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
   3.๒ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาต่างๆ 
    3.๔ เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)       
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4. เปูาหมาย 
   4.๑ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับต าบล โดยมีตัวแทนจากทุกหมู่บ้านจ านวน ๑๕ หมู่บ้าน 
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
   4.๒ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชนและกลุ่มพลังมวลชน 
   4.๓ ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
   5.๑ ขออนุมัติจัดท าโครงการ 
   5.๒ ประสานงานกลุ่มเปูาหมายผู้เข้าประชุมประชาคม , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, จัดเตรียม
สถานที่ อุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

  5.๓ จัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านระดับต าบล เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา 
  5.๔ รวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการประชาคมมาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเสนอบรรจุ

ในแผนพัฒนาปีต่อไป 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จ านวน 3 ปี ปีงบประมาณ (2562-2564) 
7. สถานทีด่ าเนนิการ 

  ณ หมู่บ้านในเขตต าบลแม่เจดีย์ จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน 
 

8. งบประมาณ 
  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2-2564 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนชุมชน ฯลฯ ตามรายละเอียด แนบท้ายโครงการ 
๘. หนว่ยงานทีร่บัผิดชอบ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
 

๙. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
   ๙.๑ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   ๙.๒ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ที่ได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการและสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
   ๙.๓ ได้รับข้อมูลมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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ด าเนินการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจดัหาพสัดุ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเขา้รว่มเปน็คณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่เทศบาลต าบลกุดกว้างได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๓. วตัถปุระสงค ์
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่เจดีย์ แข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

๔. เปาูหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 15  หมู่บ้าน 

๕. วธิกีารด าเนนิการ 
๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

แม่เจดีย ์อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลกุดกว้างในหลายๆ 
ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิด
ซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ 

๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ         เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ และกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๙. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่เจดีย์ 
๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มติทิี ่๔  การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัตริาชการขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปี 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่เจดีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่เจดีย์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
พนักงาน   พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ข้าราชการการเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  
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๖. วธิกีารด าเนนิการ 
๖.๑  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

มากขึ้น 
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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๑. ชือ่โครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        
พ.ศ.๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จึงได้มี
การจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกป ี

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่

เจดีย์ 
๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมนิผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม    เพ่ือ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑   บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐.๒  ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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๑. ชือ่โครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.

๒๕๔๔ ก าหนดให้เทศบาลต าบลกุดกว้างในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม  หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซ่ึงรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้
มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน           
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 

๓.๓  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 
๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม ่หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     

ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 
๑. ชือ่โครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถู กต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข้าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกุดกว้างภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ (พ.ศ.2562-2564) ต่อเนื่อง 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕       พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง              

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 
๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ให้

เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

๔. เปาูหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓  มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
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๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ผลลพัธ ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
1. ชือ่โครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ    ดังนั้น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานกฎหมายและคดี  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดกว้างเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 
๑๐๓แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ จ านวน 4  คนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

เจดีย์จ านวน 29  คน รวม  23  คน 
 
๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์  

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาองค์การบริหารส่วนต าบล

แม่เจดียเ์ข้ารับการอบรม 
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๕๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๔.๔  เสรมิพลงัการมสีว่นรว่มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เปาูหมาย/ผลผลติ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๕. พื้นทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๖. วธิดี าเนนิการ 
๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน 
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
๕,๐๐๐  บาท 

๙. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ 

๑๐. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ ์
๑๐.๑  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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