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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
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เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

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

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลำดับที่  101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก ร ต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ     
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2559-2561)          
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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(พ.ศ. 2560 – 2564) 
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เหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสรา้ง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ ำ ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการอบรม
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ตำบลแม่กิ ๊
1.1.1 (2) โครงการอบรม
พัฒนาเพิ่มศักยภาพนอก
สถานที่ 
1.1.1 (3) โครงการธนาคาร
ความดี 
1.1.1 (4) ให้ความรู้เกีย่วกับ
กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 
 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทำ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกบั Conflict of 
Interest” 
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เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการบวชปา่ตำบลแมก่ิ ๊
2) โครงการปลูกปา่เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วโรกาสมหามงคลและวัน
สำคัญประจำป ี
3) กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป่า 
จำนวน 5 หมูบ่้าน 
4) โครงการรวมใจภกัดิ์ ปลกู
มเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
5) ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว 
6) โครงการปลูกหญา้แฝก อัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
7) กิจกรรมจัดทำฝายชะลอ
การไหลของน้ำ (Check Dam) 
8) กิจกรรมอนุรักษ์ป่าและลำ
น้ำยวม 
9) กิจกรรมอุดหนุนชมรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิ ๊
10) กิจกรรมอุดหนุน
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัตกิาร
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
ระดับหมู่บ้าน 5 หมู ่
11) โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน เร่ืองการป้องกัน
และการควบคุมไฟปา่ 
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 1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1) จัดอบรมเยาวชนให้ความรู้
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2) อบรมให้ความรู้ในนาม
เครือข่ายเยาวชน ประชาชน 
เร่ืองการ ควบคุมไฟป่า และ
ปัญหาหมอกควัน 
3) โครงการพาลูกจูงหลานเข้า
โบสถ์/วัด 
4) โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
5) สนับสนุนกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลแม่กิ๊ 
6) โครงการอบรมให้ความรู้ 
เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

มิติที่ 1  รวม xx มาตรการ xx กิจกรรม 
xx โครงการ  

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx  

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0  

 2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4)โครงการศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม 
2.2.2.(5) บริหารจัดการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
2.2.3 (2) มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
2.2.3 (3) โครงการจ้างสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบรกิารประชาชน” 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อำนาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3.2 (3) มอบอำนาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก
คำสั่ งมอบหมายของนายก
องค์การบริห ารส่ วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 (1) โครงการพ่อ – แม่
ดีเดน่ 
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น 
2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจกัษ ์
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊”          
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดแูล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊
2.5.3 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.3 (2) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”                            
2.5.3 (3) มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลา่วหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กิ๊ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ” 
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 รวม xx มาตรการ xx กิจกรรม 
xx โครงการ 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กิ๊ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กิ๊” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กิ ๊และการรับ
เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”                        
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กิ๊” 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
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 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชุม
ประชาคมรับทราบปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊
3.2.2 (1) มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน (สำนักงานปลัด) 
3.2.2 (2) โครงการอบต.พบ
ประชาชน 
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
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 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตำบล 
ประจำป ี
3.3.1 (3) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กิ ๊
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕64 หมาย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ีประจำปีงบประมาณ 
2560-2564 
4.1.1 (2) โครงการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ ๊

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 

 

 4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จา่ยเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กิ ๊
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 
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 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
4.3.1 (2) โครงการอบรม
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กิ ๊
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
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เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

0 
 
 

0 0 
 

0 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.1 (2) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธก์รณีพบ
เห็นการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

2. หลกัการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่  3 พ.ศ. 2542) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (8) 
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  

การมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้
เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริหารที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน 
ได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรใน
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงดำเนินโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  และบุคลากรในสำนักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ 
ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำ
อย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานและต่อ
หน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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2. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม และสามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิต ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3. เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำยุคใหม่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  
 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
            1. ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  

 2. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
 3. ประสานกับวัดที่จะเป็นสถานที่ดำเนินการตามโครงการ 
 4. ดำเนินการตามโครงการโดยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าวัดฟังธรรม ร่วมกัน

ทำบุญ รับศีล รับพร จากเจ้าคณะอำเภอขุนยวม 
 5. ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 5,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม และสามารถนำหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร เกิดจิตสำนึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๙ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ ศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร และร่วมถวาย
ความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ตามที่สำนักพระราชวัง ออกประกาศแถลงการณ์ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
สวรรคต ด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษา 89 ปี ทรงครองราชย์ได้ ๗๐ ปี 
 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 สำนักพระราชวังได้ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 ตามที่
สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุด
ความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 
2559 เวลาลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบสิริพระ
ชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงราชสมบัติได้ 70 ปี : ประกาศสำนักพระราชวัง 

พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังเป็นที่ประจักษ์ในทุกดวงใจของ
ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและนานาอารยประเทศทั่วโลก ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรง
เปี่ยมด้วยพระราชหฤทัยที่กอรปด้วยทศพิธราชธรรม และทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพ่ือความสงบสุขของแผ่นดินไทย ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ของปวงชนชาวไทย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในตำบลแม่กิ๊ ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ศึกษาเรียนรู้  
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้ง ได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำโครงการร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย ณ พระที่นั่ง
ดุสิตมหาประสาท กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ เขื่อนเจ้าพระยา  ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา  จังหวัด
ชัยนาท โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  งบประมาณประจำปี 2560 ซึ่ง
เป็นนโยบายของรัฐบาลให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.4/ว 414 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่
ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
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อันดีของท้องถิ่น (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ ตาม
ความจำเป็นและสมควร 

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมดันดีของท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือปลุกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวง
ชนชาวไทย และได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย 
 3.2 เพ่ือแสดงความอาลัยและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเสด็จสวรรคต 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตประจำวัน 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 5.1 อบรมให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 5.2 ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 
พระบรมมหาราชวังดุสิตมหาปราสาทวัดพระแก้ว กรุงเทพฯ   
 5.3 ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ก๊ิ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 56,700.- บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย และได้
ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย 
 10.2 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างแสดงความอาลัยและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเสด็จสวรรคต 
 10.3 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของแม่ก๊ิ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่กิ๊ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลั กจรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ควรนำแนวทางการดำเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบล” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลั ก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กิ๊จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้ านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสำนึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลxxx เพ่ือให้พนักงานทุก
คนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๒๖ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีจิตสำนึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๒๗ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๒๘ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
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จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่นำไปสู่การทุจริต      คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงได้จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือ
ส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ ๊
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดำเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบวชป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 68 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ซึ่งพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 94,375 ไร่ หรือ 
151 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร 4,726 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวน
และเขตพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหลาและเขตป่าชั้น A ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ สภาพโดยทั่วไป
เป็นลักษณะของป่าไม้เบญจพรรณ ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่   
  ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยขาดการควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้ทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในหมู่ประชากรในชนบท
และเกษตรกร ซึ่งต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือเป็นรากฐานการผลิตและการดำรงชีวิต อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนา
ประเทศ อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร ทำให้มีการใช้ทรัพยากรมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการมี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และมีสภาพ
เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจและให้ความสนับสนุนอย่างจริงจัง
ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดมา 
  ดั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ที่ใช้ในการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพ่ือลูกหลาน
ของเรา โดยให้ประชาชนช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ 
และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส 
เกิดการหวงแหนป่าไม้ รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีคุณค่า เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในอนาคต  และใน
ฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงจะดำเนิน
โครงการบวชป่าในพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ ขึ้น   
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3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือให้ เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมน ประชาชน ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติ 
          3.๒ เพ่ือเป็นการป้องกันการลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ตำบลแม่ก๊ิ  
 3.๓ เพ่ือบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และตระหนักถึงการหวงแหนรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
          3.๔ เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ป่ าต้นน้ำ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    -  กลุ่ม เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบล
ในพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊และเจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน จำนวน 150 คน 
  4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติ 
   - ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 
  - เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีตำบลแม่กิ๊ตระหนักถึงการหวงแหนรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
   - เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้จักการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และตระหนักถึงการหวงแหน 
รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
    รวม เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 150 คน   
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมผู้บริหารอบต.แม่กิ๊และอบต.เมืองปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. เพ่ือเขียนแผนงาน/
กิจกรรม การประกาศคืนป่าสู่ธรรมชาตินำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชน 
  2 จัดทำแผนงาน / โครงการ , กำหนดเป้าหมาย , เวลา , สถานที่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแผนงาน / 
กิจกรรม ตามโครงการฯ ดังกล่าว 
  4. ดำเนินการจัดงานตามโครงการบวชป่าในพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊  

5. ดูแล , ติดตาม ประเมินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน/ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / 
ผู้นำชุมชน /สอบต. / เด็ก / เยาวชน /ประชาชน/เจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่ าดอยเวียงหล้า/ชมรม
อนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่ก๊ิ/กศน.อำเภอขุนยวม 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๓๒ 

 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติ 
  10.2 ต้นไม้ขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ยังคงอยู่ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ 
 10.3 เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีตำบลแม่กิ๊ตระหนักถึงการหวงแหนรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
  10.4 เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้จักการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และตระหนักถึงการหวงแหน 
รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลและวันสำคัญ        

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 68 (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 
16 (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (24) 
การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มาตรา 
68 (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ซึ่งพ้ืนที่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 94,375 ไร่ หรือ 151 ตาราง
กิโลเมตร  เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร 4,726 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียง
หลา และ เขตป่าชั้น A ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ สภาพโดยทั่วไปเป็นลักษณะของป่าไม้เบญจ
พรรณ ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ อีกประการหนึ่งจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าจะมีการบุกรุกและ
ทำลายป่าไม้ของบุคคลในพ้ืนที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในธรรมชาติ อีกทั้งการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ ความสูญเสียที่จะผลกระทบต่อธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อม
และประเทศชาติในภายหลัง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญใช้ในการอุป โภค 
บริโภค ทำการเกษตร และหล่อเลี้ยงชุมชนตำบลแม่กิ๊ มาโดยตลอด  

ดั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ที่ใช้ในการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ และเพ่ือให้ชุมชนตำบลแม่กิ๊ เกิดการหวงแหนป่าไม้ รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีคุณค่า และเพ่ือ
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนและกำหนด
เขตป่าชุมชน ปลูกต้นไม้เพ่ือขยายเขตป่าและคืนสู่ธรรมชาติ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลในชุมชนหรือ
บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ เข้าไปทำการใด ๆ ที่ก่อนให้เกิดความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหาร
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ส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงจะดำเนินโครงการปลูกป่าเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเนื่องในวโรกาส มหา
มงคลพิเศษ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในชุมชนและพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ  
          3.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 3.๓ เพ่ือบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และตระหนักถึงการหวงแหนรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
          3.๔ เพ่ือและเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงการแก้ไขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.5 เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.5 เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.6 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเนื่องในวโรกาส มหามงคลพิเศษ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    -  กลุ่ม เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบล
ในพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ จำนวน 60 คน 
  4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบลใน
พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ มีจิตสำนึกให้กับชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบลใน
พ้ืนที่ตำบลแมก่ิ๊ ตระหนักถึงการหวงแหนรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
   - เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบลใน
พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ ได้แสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  - เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบลใน
พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ ได้ร่วมกันสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเนื่องในวโรกาส มหามงคลพิเศษ  

รวม เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1. จัดประชุมผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. เพ่ือเขียนแผนงาน/กิจกรรม การประกาศคืนป่าสู่
ธรรมชาตินำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
  6.2 จัดทำแผนงาน / โครงการ , กำหนดเป้าหมาย , เวลา , สถานที่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
5.3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแผนงาน / กิจกรรม ตาม
โครงการฯ ดังกล่าว 
  6.4. ดำเนินการจัดงานตามโครงการปลูกป่าเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลและ
วันสำคัญ ประจำปี 2559 
5.5. ดูแล , ติดตาม ประเมินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊/ ผู้นำชุมชน /สอบต. / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประชาชน / เด็ก / 
เยาวชน / กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/ กศน.ตำบลแม่กิ๊ /โรงเรียนบ้านห้วยส้าน / โรงเรียนบ้านแม่ก๊ิ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบลในพ้ืนที่
ตำบลแม่กิ๊ มีจิตสำนึกให้กับชุมชนท้องถิ่นในการดูแลรักษาทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบลในพ้ืนที่
ตำบลแม่กิ๊ ตระหนักถึงการหวงแหนรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 10.3 เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบลในพ้ืนที่
ตำบลแม่กิ๊ ได้แสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 10.4 เด็ก เยาวชน ประชาชน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอบต. พนักงานส่วนตำบลในพ้ืนที่
ตำบลแม่กิ๊ ได้ร่วมกันสร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเนื่องในวโรกาส มหามงคลพิเศษ  

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟจำนวน 5 หมู่บ้าน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 1 
เป็นการกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (1) เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
หมวดที่ 2 กำหนดแนวทางการบริหารราชการ 1) การกำหนดภารกิจแต่ละเรื่องรัฐและส่วนราชการมีหน้าที่
ต้องกำหนดให้อยู่ในกรอบที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบ 
และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่วไป และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี   
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (24) การ
จัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2542 มาตรา 68 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  
  ด้วย ไฟป่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายพ้ืนที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบ
นิเวศอย่างมหาศาล กล่าวคือไฟป่าทำให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟ
ป่าแต่ละครั้งจะทำลายลูกไม้ กล้าไม้เล็ก ๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะหยุด
การเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่โล่ง   ทำให้สัตว์ป่าไม่
มีที่อยู่อาศัย นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางอากาศ และภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการทำลายแหล่งเก็บกักก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้เกิดความ
ผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) 
ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามมา  
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในภารกิจด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยมาตรการหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นมาตรการประชาสัมพันธ์
การปลูกจิตสำนึกมาตรการด้านกฎหมาย และมาตรการอ่ืน ๆ จึงได้มอบนโยบายภารกิจให้ทุกพ้ืนที่ อำเภอ 
ตำบล หมู่บ้านและทุกภาคส่วน ให้ร่วมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดปัญหาภาวะหมอก
ควันไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนในพื้นท่ี 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จึงจัดทำ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ควบคุมไฟป่าและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เพ่ือสนองต่อนโยบายของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่วางนโยบายเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาที่สำคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จะลดการเกิดปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน/ตำบล รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน ในปัจจุบันงานควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ถือเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน ผลสำเร็จของงานควบคุมไฟป่าในท้องถิ่น จะต้องเริ่มจากชุมชนใน
พ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่งานควบคุมไฟป่า โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้น ด้วยการการวางแผนป้องกัน  ที่ต้น เหตุของ
ปัญหา หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพ้ืนที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นการลดปัญหา
ภาวะหมอกควันไฟป่า เป็นการประชาสัมพันธ์การปลูกจิตสำนึกให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ รู้จัก
วิธีการดับไฟป่าที่ถูกวิธี การจัดทำแนวกันไฟป่า โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทำให้ราษฎรได้รับความรู้ ความ
เข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่า ให้ตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น3.1. 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก จากสาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้แก่ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน บุคลากรทุกภาคส่วนในสังคมให้เกิดความรู้  ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันและ
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บรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ เกิดจากไฟป่า และร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
  3.2. เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งทราบถึง วิธีการป้องกัน วิธีการดับไฟ การใช้อุปกรณ์ในการดับไฟให้
ถูกต้อง การแจ้งเหตุ เมื่อประสบเหตุไฟป่า ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ 
  3.3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง การมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
   3.4 เพ่ือสนองตอบนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เป็น
ปัญหาส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำแผนงาน / โครงการ, กำหนดเป้าหมาย, เวลา , สถานที่ 

5.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย, วิธีดำเนินงาน 
5.3 ประสานกับชุมชน, ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย 
5.5 จดักิจกรรมตามโครงการฯ ตามกำหนดการ ดังนี้ 

5.5.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน โดย วิทยากรฯ 
5.5.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการระงับไฟป่าและเทคนิคการดับไฟป่า โดย วิทยากรฯ 
5.5.3 กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถาม สร้างความเข้าใจ ร่วมกันทุกภาคส่วน 

5.6 ดูแล, ติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน มีนาคม – เมษายน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าแม่
สุรินทร์ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ   
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. เด็ก เยาวชน ประชาชน บุคลากรทุกภาคส่วนในสังคม มีความเข้าใจ มีจิตสำนึก จากปัญหา
หมอกควันและไฟป่า เกิดความรู้ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อ
สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากไฟป่า และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
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  10.2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่ มีความเข้าใจ รวมทั้งทราบถึง วิธีการป้องกัน 
วิธีการดับไฟ การใช้อุปกรณ์ในการดับไฟให้ถูกต้อง การแจ้งเหตุ เมื่อประสบเหตุไฟป่า   
  10.3. มีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง เกิดการมีส่วนร่วม ของประชาชน
ในพ้ืนที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
 10.4 สามารถตอบสนองนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่
เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงมีรับสั่งกับท่านเลขาธิการพระราชวัง ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และดำเนินการ
เป็นธนาคารพืชพรรณ และพระราชทานพระราชดำริ พระราช ทานแนวทางดำเนินงาน มาเป็นระยะโดยตลอด 
มีเป้าหมายสรุป เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชน
ชาวไทย วัตถุประสงค์ ให้เข้าใจเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์กับ
มหาชนชาวไทย และมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สื่อถึงกันทั่วประเทศ 
  ปัจจุบัน อพ.สธ. ดำเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พื่ชกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การดำเนินงานได้มีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจากหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ดำเนินกิจกรรมต่างๆในการอนุรักษ์พัฒนา ทรัพยากรและความ 
หลากหลายทางชีวภาพของไทยไม่ให้สูญหายโครงการอนุรักษ์พันธุพันกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริฯ 
สวนจิตรลดา และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ มีหน่วยปฏิบัติ ปฏิบัติการต่างๆ คือ หน่วยปฎิบัติ
การเมล็ดพันธุ์พืชหน่วยปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และหน่วยปฎิบัติการ ชีวโมเลกุลพืช เป็นหน่วยที่จะ
ปฏิบัติตามภารกิจ วัตถุประสงค์โครงการฯ 
  ในปีพ.ศ.๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้ อนุรักษ์พืชพรรณ
และทำ DNA Fingerprintอพ.สธ.ได้ดำเนินการตามที่ทรงมีรับสั่ง ทำDNA Fingerprint พืชพรรณต่างๆ และ
จากต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุมากกว่า ๑,๕๐๐ ปี ปัจจุบันต้นสักดังกล่าว มีความสูง ๔๗ เมตร วัดรอบต้น
ได้ประมาณ ๑๐ เมตร อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อันอุดม ในวนอุทยานสักใหญ่ บ้านปางเกลือ 
ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
  อพ.สธ. จึงมีแผนงานที่จะทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือกระจายพันธุ์ต้นกล้าสักดังกล่าว ให้เป็นที่
แพร่หลายในระบบนิเวศน์ โดย อพ.สธ.ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อขอพระราชทาน นามสักใหญ่ดังกล่าว 
ซื่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯพระราช ทานนามว่า 
“มเหสักข์” เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
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  สำหรับสักสยามินทร์ เป็นสายต้นที่หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได้ทำการขยาย พันธุ์โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อตรวจสอบ DNA Fingerprint ปรากฎว่าสักสยามินทร์มี DNAFingerprint ของมเหสักข์
มากกว่า ๕๐% เชื่อว่าสักสยามินทร์ เป็นลูกของมเหสักข์ โดยประวัติสักสยามินทร์ ...หลักฐานที่หามาได้นั้น 
สามารถพิสูจน์ว่า ต้นสักสองต้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ เป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯให้ 
ชาวอำเภอลับแลนำมาปลูกจาก ม่อนจำศีล ซึ่งพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าฯ เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่าย
เหนือเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๔๔ เรียกว่า ต้นสักท้ังสองต้นนี้มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๐๙ ปีนับแต่ปีที่นำมาปลูก ซึ่งหลักฐานที่
ยืนยันได้จากหนังสือ "คนดีเมืองลับแล" หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ หนังสือประวัติ
เมืองอุตรดิตถ์ที่ สำคัญหนังสือประวัติม่อนสยามินทร์และต้นสักหน้าที่ว่าการอำเภอลับแล ได้กล่าวไว้ว่า “ในปี 
๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองลับแล พระศรีพนมมาศ เป็นนายอำเภอ 
ลับแล ตั้งพลับพลารับเสด็จที่ม่อนจุงจา (ม่อนชิงช้า) สมัยนั้นที่ว่าการอำเภอลับแล ตั้งอยู่ที่ม่อนจำศีล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๕ เสด็จผ่านม่อนจำศีลทรงเห็นว่าเป็นสถานที่สวยงามมาก มีต้นสัก และต้นไม้
อยู่หนาแน่น ควรสงวนไว้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ รูป ให้ชาวอำเภอ ลับแลได้กราบไหว้ บูชา พระพุทธรูปที่
กล่าวถึงมีชื่อว่า “พระเหลือ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่หล่อจากทองที่เหลือหล่อพระพุทธชินราช 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้นำต้นสักจากม่อนจำศีลมาปลูก ที่ม่อนจุงจา 
จากคำบอกเล่าที่บอกต่อๆกันมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๕ ได้ทรงปลูกต้นสักท่ี ม่อนจุงจา ปัจจุบันยังมี
ต้นสัก จำนวน ๒ ต้น หน้าที่ว่าการอำเภอ ต่อมาพระศรีพนมมาศได้ย้ายอำเภอ จากม่อนจำศีลไปตั้งที่ม่อนจุงจา 
และตั้งชื่อตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๕ ทรงมีพระบรมรา ชานุญาตว่า “ม่อนสยามินทร์” แต่ชาว
อำเภอลับแลนิยมเรียกว่า “ม่อนสามินทร์” 
  เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระราชทานกล้าไม้สักเป็นพันธุ์ไม้
ประจำจังหวัดจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งจังหวัด อุตรดิตถ์มีต้นสักที่ ใหญ่ที่สุดในโลกและ
มีประวัติศาสตร์การปลูกต้นสักที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่า จะพิสูจน์ไม่ได้
ว่าจะเป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงปลูกด้วยพระองค์เองหรือไม่ แต่เมื่อต้นสักทั้งสองต้นนี้
ได้ปลูกอยู่บนม่อนที่มีมงคลนามท่ีพระองค์ทรงพระบรมราชานุญาตให้เป็นม่อนสยามินทร์ ก็สมควร 
ที่ได้รับการกล่าวขานนามต้นสักที่อยู่บนม่อนดังกล่าวตามชื่อ ที่พระองค์ทรงมีพระบรมราชานุญาต ต้นสักทั้ง
สองต้น โดยวัดสูงในระดับอกที่ ๑๓๐เซนติเมตรนั้น วัดโดยรอบต้นที่อยู่ทางด้านเหนือได้ ๒ เมตร ๒๐ 
เซนติเมตร ต้นที่อยู่ทางด้านใต้วัดโดยรอบได้ ๒ เมตร ๘๕ เซนติเมตร 
  ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี( มูลนิธิ อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ( อพ.สธ.) 
ร่วมหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทยเห็นสมควรดำเนินโครงการ“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักส
ยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ” ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุ ๘๔ พรรษาเพ่ือ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติและการสนองพระราชดำริ ในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศให้
ยั่งยืนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยและหมู่ประชาคมโลกต่อไป ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน ด้วยคุณธรรม 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
- เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 

๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
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- เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ผู้ทรงเป็น”พระบิดาแห่ งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

- เพ่ือกระตุ้นให้คนไทยเกิดจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีคุณธรรม 
- เพ่ือแสดงศักยภาพของคนไทยทั้ง ๖๓ ล้านคน ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูก “มเหสักข์ และสักสยามินทร์” สักไว้บนแผ่นดินไทย 
- เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์ต้นสักที่มีอายุยืนยาว และขนาดลำต้นใหญ่ที่สุดในโลก และต้นสักท่ี พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้ปลูกไว้ ให้คงอยู่สืบไป  
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
- เพ่ือจัดหาทุนดำเนินกิจกรรมมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีสนับสนุน\การอนุรักษพั์ฒนาทรัพยากรของประเทศ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พระราชทานต้นกล้าสักสายพันธุ์“มเหสักข์”และ“สักสยามินทร์”ให้แต่ละตำบลปลูกตำบลละ ๑ ,๑๐๐ 
ต้น ทั่วประเทศรวม ๗,๒๒๕ ตำบล โดยใช้ต้น“มเหสักข์” รวม ๗ ,๙๘๐,๕๐๐ ต้น ส่วนอีก๔๑๙,๕๐๐ ต้นนั้น 
แจกจ่ายให้แก่องค์กรภายในและต่างประเทศ บริษัท และประชาชนทั่วไปให้ร่วมกันปลูกต้นสักสายพันธุ์
“มเหสักข์”และ“สักสยามินทร์” ทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (รวม
ระยะเวลา ๕ ปี) 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีต่ำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นผู้ผลิตต้นกล้า“มเหสักข์”และ“สักสยา

มินทร์”โดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ให้ครบจำนวน ๘.๔ ล้านต้นในเวลา ๕ ปี และพระราชทาน
แจกจ่ายให้ ๗,๒๕๕ ตำบล, องค์กร, บริษัทฯ และประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพ่ือเป็นสิริมงคล และเพ่ือร่วมกัน
เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงาน องค์กร บริษัท (ท้ังในและต่างประเทศ) และประชาชนทั่วไป 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 Social impact 

- เกิดความปรองดองของคนในชาติที่ได้ร่วมปลูกต้นสักสายพันธุ์“มเหสักข์”และ“สักสยามิ
นทร์”ทุกตำบลทั่วประเทศ 

- เป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนทั้งแผ่นดิน 
- สร้างงานและทรัพย์สินให้คนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้มีรายได้และความม่ันคงของชีวิต 
- ได้ความร่มรื่นและสภาพจิตใจที่ดี 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๔๐ 

Economic impact 
- จะทำให้มีต้นไม้สักพันธุ์ดีสายพันธุ์“มเหสักข์”และ“สักสยามินทร์”จำนวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ต้น 

(คิดเป็นพ้ืนที่ปลูก ๘๔,๐๐๐ ไร่) โดยมีมูลค่าเมื่ออายุ ๑๕ ปี ไม่ต่ำกว่า ๘๔,๐๐๐ ล้านบาท หรือเฉลี่ยมูลค่าไม้
สักไม่ต่ำกว่า ๑๒ ล้านบาท ต่อตำบล 

- ไม้สักสายพันธุ์ “มเหสักข์”และ“สักสยามินทร์” จะโตเร็วและสามารถดูดซับคาร์บอนด์ได้ไม่
ต่ำกว่า ๒๑๐,๐๐๐ ตันต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๖๕ ล้านบาทต่อปี 
Environment impact 

- ได้ป่าไม้ ๘๔,๐๐๐ ไร่ 
- ดูดซับคาร์บอนด์ได้ไม่ต่ำกว่า ๒๑๐,๐๐๐ ตัน/ปี 
- ได้ความร่มรื่นและทำให้มีฝนตกสม่ำเสมอตามฤดูกาล 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สีเขียว” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยตรง เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าดคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอกมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงได้เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างครอบครัวชุมชน 
ให้พ่ึงตนเองเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์เพ่ือสนองพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ และเพ่ือให้พสกนิกรชาวแม่กิ๊ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว” ปลูกต้นไม้เฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖๗ (๗) คุม้ครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและให้ประชาชนชาวตำบลแม่กิ๊ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
โดยการปลูกต้นไม้ ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ๒. เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชนสนอง
พระราชเสาวนีย์ ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นเมืองที่น่าอยู่ สวยงามและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๔. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีต่ำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
 ๑. ประชุมผู้บริหารและผู้นำชุมชนที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงและทำความเข้าใจในโครงการ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
 ๓. ให้มีการสำรวจพื้นที่สำหรับรองรับการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 
 ๔. จัดพิธีรวมพลังมวลชนชาวตำบลแม่กิ๊ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงเดือน สิงหาคม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนชาวตำบลแม่กิ๊  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 
 ๒. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ รวมทั้งมีจิตสำนึกและความรู้สึกเป็น
เป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน 
 ๓. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 
 ๔. ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  จากสถานการณ์การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรในปัจจุบัน ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในการทำการเกษตรที่ถูกวิธี คือ การทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญ
อันดับแรกที่ต้องอนุรักษ์คือทรัพยากรดินที่เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๔๒ 

พ้ืนที่การเกษตรที่มีความลาดชัน จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นหญ้าที่มี
ระบบรากที่แผ่กว้าง สานกันแน่น หยั่งลึกลงไปในดิน และไม่มีการระบาดเหมือนวัชพืชทั่วไป ด้วยคุณลักษณะที่
เหมาะสมในการอนุรักษ์ดินและน้ำของหญ้าแฝก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ
เกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เริ่มแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2534 ทรงให้ ทุกหน่วยงาน
ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรณรงค์ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ กรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนองพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ     มาโดยตลอด ได้ดำเนินการ
จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตร ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้กับเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและปัญหาดินเสื่อมโทรม สามารถนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ใน
การอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างแพร่หลายและส่งผลต่อการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางการเกษตรต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน มีความรู้และเข้าใจวิธีการปลูกและ
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างยั่งยืน 

3.2 เพื่อลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียธาตุอาหารจากดินในพ้ืนที่ทำการเกษตร
บนพื้นที่สูง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีดำเนินงาน 
 1. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ือความยั่งยืนทาง
การเกษตร 

2. จัดทำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัต ิ
3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
4. รายงานผลการดำเนินงาน 
5. ประเมินผลโครงการและรายงานผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน ตุลาคม  – กันยายน  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 7.1 ผลผลิต 
  เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ มีความเข้าใจในเรื่อง การปลูกหญ้าแฝก ในการอนุรักษ์ดิน
และน้ำเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตร และมีแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ
ฝึกปฏิบัติ โดยการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล ไม้ยืนต้น 
เชิงอนุรักษ์บนพ้ืนที่สูง  
 7.2 ผลลัพธ์ 
 เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ร้อยละ 60 สามารถนำความรู้ที่ได้รับในเรื่อง
การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตร ไปปรับใช้ในพ้ืนที่การ เกษตรของ
ตนเองได ้
 7.3 ตัวชี้วัดกระบวนงาน 

1) เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและ
น้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร 

2) มีแปลงเรียนรู้เพ่ือต้นแบบสำหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับ
ไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์  

3) ได้ข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่ร่วมโครงการฯ  
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทำฝายชะลอการไหลของน้ำ (Check Dam) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน มีหมู่บ้านรับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ต้องอาศัยน้ำในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งในแต่ละปีจะประสบเหตุอุทกภัย มี
น้ำป่าไหลหลาก พัดพาเอาเศษซากไม้ เศษหิน ดินทราย มาทับถมกีดขวางทางน้ำ ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน  ฝาย 
เหมือง ได้รับความเสียหายในทุก ๆ ปี จึงทำให้ราษฎรไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะป่าไม้และธรรมชาติได้ถูกทำลายไป ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ป่าไม้อยู่รอด คือ “น้ำ” 
ดังนั้น หากมีการกักเก็บน้ำไว้ได้ก็จะเป็นการฟ้ืนฟูป่าไม้ได้ง่าย ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้นานาชนิด 
มีความชุ่มชื้น นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และลดการเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงอย่างปีที่ ผ่าน
มา อุปกรณ์ที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ที่ได้ผลดี ก็คือฝายกั้นน้ำ หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอความ
ชุ่มชื้น                       

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำโครงการ “สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ รวมถึงเป็นแนวทางหรือวิธีการหนึ่งในการฟ้ืนฟู
สภาพป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธารให้ฟ้ืนคืนสภาพทางนิเวศที่เหมาะสม และหลากหลายทางชีวภาพแก่สังคมของ
พืชและสัตว์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้น มาสู่แผ่นดิน 
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3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ และมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ 

๒. เพื่อชะลอการไหลของน้ำไม่ให้แรงเกินไป ช่วยให้ตะกอนไม่ไหลลงไปทับถมลำน้ำ 
๓. เพื่อให้เกิดการตระหนักในการอนุรักษ์น้ำ 
๔. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการช่วยกันป้องกันรักษาป่า และทรัพยากรธรรมชาติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หมู่บ้านละ 2 ฝาย จำนวน 5 หมู่บ้าน รวมเป็น 1๐ ฝาย  

๒. สถานที่ก่อสร้างฝายหมู่ที่ ๑ -5 ตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ และแหล่งน้ำ คู คลอง ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
๑. จัดทำโครงการขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ เพ่ือใช้ในการดำเนินงาน 
๒. ประสานงานและชี้แจงโครงการฯในระดับตำบล  
๓. จัดทำประกาศรับสมัครงานในตำบล 
๔. เริ่มดำเนินการในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย 
๕. สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ –  มีนาคม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ และมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ 

๒. ชะลอการไหลของน้ำไม่ให้แรงเกินไป และช่วยให้ตะกอนไม่ไหลลงไปทับถมลำน้ำ 
๓. เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์น้ำ 
๔. เกิดความร่วมมือในการช่วยกันป้องกันรักษาป่า และทรัพยากรธรรมชาติ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอนุรักษ์ป่าและลำน้ำยวม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันป่าไม้และแหล่งน้ำตลอดถึงระบบนิเวสน์ได้ถูกทำลายเป็นอันมาก เนื่องมาจากการตัดไม้ทำลาย
ป่าและการถางป่าไม้  การเผาป่าเพ่ือทำไร่เลื่อนลอย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนชาวเขา ทำให้
ป่าขาดความสมดุลทางธรรมชาติ และทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ตลอดถึงทำให้ป่า แหล่งน้ำ ถูกทำลาย สัตว์ป่า
และสัตว์น้ำบางชนิดที่เคยมีต้องสูญพันธุ์  ด้วยความจำเป็นดังกล่าวถึงจำเป็นต้องทำการอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำ  
เพ่ือให้ป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่าน กลับมาสู่สภาพปกติ  

3. วัตถุประสงค ์
        ๑. เพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าและแหล่งต้นน้ำให้สมบูรณ์  
        ๒. เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ของสัตว์น้ำ  
        ๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของป่าและต้นน้ำ  
        ๔. เพื่อลดสภาวะโลกร้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ และแหล่งน้ำ คู คลอง ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 ๑. ประชุมชาวบ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง  
         ๒. เสนอโครงการต่อประธานโครงการ  
       ๓. เสนอโครงการต่อหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ  
       ๔. จัดตั้งคณะทำงาน/เตรียมงาน/และจัดสถานที่  
          ๕. ดำเนินการทำกิจกรรมตามโครงการ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ป่าชุมชน และแม่น้ำได้รับความใส่ใจและเกิดการฟ้ืนฟ ู
         ๒. สัตว์ป่า-สัตว์น้ำ มีที่อยู่อาศัยสามารถแพร่พันธุ์ได้มากขึ้น  
         ๓. แหล่งป่าและแหล่งน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
        ๔. ประชาชนมีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ  
         ๕. ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าไม้และแหล่งน้ำด้วยความหวงแหน 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

   เนื่องด้วยพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 94,375 ไร่ หรือ 151 ตารางกิโลเมตร  เป็นพ้ืนที่ทาง
การเกษตร 4,726 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหลา และ เขตป่าชั้น A ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ สภาพโดยทั่วไปเป็นลักษณะของป่าไม้เบญจพรรณ ซึ่งยังคงความอุดม
สมบูรณ์อยู่ อีกประการหนึ่งจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าจะมีการบุกรุกและทำลายป่าไม้ของบุคคลใน
พ้ืนที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในธรรมชาติ อีกทั้งการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
สมดุลทางธรรมชาติ ความสูญเสียที่จะผลกระทบต่อธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติในอนาคต 
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญใช้ในการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร และหล่อ
เลี้ยงชุมชนตำบลแม่ก๊ิ มาโดยตลอด 

   กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิ๊ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำ
ธาร ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเพ่ือให้ชุมชนตำบลแม่ก๊ิ เกิดการหวงแหนป่าไม้ รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้
อย่างมีคุณค่า และเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในอนาคต จึงเห็นความจัดทำโครงการพัฒนากิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชน การให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขยายเขตป่า
และคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ โดยเน้นกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟไม่ให้ไฟป่าลุกลามทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
การจัดชุดเวรยาม เฝ้าระวัง รวมถึงเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลในชุมชนหรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ เข้าไปทำ
การใด ๆ ที่ก่อนให้เกิดความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เพื่อลดปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๔๗ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เชิงปริมาณ 
  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมปลูกจิตสำนึกการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมจัดทำแนวกันไฟและป้องกันไฟป่า จำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน  
 2. เชิงคุณภาพ 
  - ชุมชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   - ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่ก๊ิ 
 2. จัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ,กำหนดเป้าหมาย,เวลา,สถานที่ เพื่อขอบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี 
 3. ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพ่ือดำเนินการโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม  

4. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดทำแนวกันไฟ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเพ่ิมศักยภาพสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฯ 

5. ติดตาม ประเมินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
6. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 25,000   บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิ๊ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ชุมชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๔๘ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอุดหนุนคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ระดับหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในภารกิจด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยมาตรการหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นมาตรการประชาสัมพันธ์
การปลูกจิตสำนึก มาตรการด้านกฎหมาย และมาตรการอ่ืน ๆ จึงได้รับมอบหมายภารกิจให้ทุกพ้ืนที่ อำเภอ 
ตำบล หมู่บ้านและทุกภาคส่วน ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว  นั้น 

 คณะกรรมทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่กิ๊ จึงจัดทำ 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดปัญหา
ภาวะหมอกควันไฟป่า มิให้มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของประชาชนตลอดจนผลกระทบต่อ
ธุรกิจการขนส่งและท่องเที่ยวในการดำเนินการตามาตรการข้างข้างต้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญและเร่งด้วน ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑ เพ่ือลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชนและธุรกิจการขนส่ง/ท่องเที่ยว  
          ๒ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง การมีส่วนร่วม ของประชาชน
ในพ้ืนที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   3 เพ่ือสนองตอบนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เป็นปัญหา
ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เชิงปริมาณ 
  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดทำแนวกันไฟและป้องกันไฟป่า จำนวน 1 หมู่บ้าน จำนวน 75 คน  
 2. เชิงคุณภาพ 
  - ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดลง อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบต่อ
ประชาชนและธุรกิจการขนส่ง/ท่องเที่ยว  
                 - มีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง การมีส่วนร่วม ของประชาชน
ในพ้ืนที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
    - สามารถตอบนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เป็น
ปัญหาส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ                                                                                          

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลแม่ก๊ิ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๔๙ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบ้านแม่กิ๊ หมู่ที่ 1
 2. จัดทำโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ,กำหนดเป้าหมาย,เวลา,สถานที่ เพ่ือขอบรรจุเข้าแผนพัฒนา
สามปี 
 3. ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพ่ือดำเนินการโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรม  

4. จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดทำแนวกันไฟ 
5. ติดตาม ประเมินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
6. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่กิ ๊

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑ ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดลง อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลกระทบต่อประชาชน
และธุรกิจการขนส่ง/ท่องเที่ยว  
           2 มีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง การมีส่วนร่วม ของประชาชนในพ้ืนที่ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
    3 สามารถตอบนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เป็นปัญหา
ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ควบคุมไฟป่าและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 1 
เป็นการกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (1) เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิ งภารกิจของรัฐ 
หมวดที่ 2 กำหนดแนวทางการบริหารราชการ 1) การกำหนดภารกิจแต่ละเรื่องรัฐและส่วนราชการมีหน้าที่
ต้องกำหนดให้อยู่ในกรอบที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบ 
และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่วไป และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี   



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๕๐ 

   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (24) การ
จัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2542 มาตรา 68 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  
   ด้วย ไฟป่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายพ้ืนที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบ
นิเวศอย่างมหาศาล กล่าวคือไฟป่าทำให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟ
ป่าแต่ละครั้งจะทำลายลูกไม้ กล้าไม้เล็ก ๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่  ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะหยุด
การเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่โล่ง   ทำให้สัตว์ป่าไม่
มีที่อยู่อาศัย นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางอากาศ และภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการทำลายแหล่งเก็บกักก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้เกิดความ
ผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) 
ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามมา  
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในภารกิจด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยมาตรการหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นมาตรการประชาสัมพันธ์
การปลูกจิตสำนึกมาตรการด้านกฎหมาย และมาตรการอ่ืน ๆ จึงได้มอบนโยบายภารกิจให้ทุกพ้ืนที่ อำเภอ 
ตำบล หมู่บ้านและทุกภาคส่วน ให้ร่วมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดปัญหาภาวะหมอก
ควันไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนในพื้นท่ี 
   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จึงจัดทำ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ควบคุมไฟป่าและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เพ่ือสนองต่อนโยบายของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่วางนโยบายเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาที่สำคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จะลดการเกิดปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน/ตำบล รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน ในปัจจุบันงานควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ถือเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน ผลสำเร็จของงานควบคุมไฟป่าในท้องถิ่น จะต้องเริ่มจากชุมชนใน
พ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่งานควบคุมไฟป่า โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้น ด้วยการการวางแผนป้องกัน  ที่ต้นเหตุของ
ปัญหา หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพ้ืนที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นการลดปัญหา
ภาวะหมอกควันไฟป่า เป็นการประชาสัมพันธ์การปลูกจิตสำนึกให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ รู้จัก
วิธีการดับไฟป่าที่ถูกวิธี การจัดทำแนวกันไฟป่า โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทำให้ราษฎรได้รับความรู้ ความ
เข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่า ให้ตระหนักถึงผลกระทบ
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ต่อสุขภาพ และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น3.1. 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก จากสาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้แก่ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน บุคลากรทุกภาคส่วนในสังคมให้เกิดความรู้ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ เกิดจากไฟป่า และร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
  3.2. เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งทราบถึง วิธีการป้องกัน วิธีการดับไฟ การใช้อุปกรณ์ในการดับไฟให้
ถูกต้อง การแจ้งเหตุ เมื่อประสบเหตุไฟป่า ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ 
  3.3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง การมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้  
   3.4 เพ่ือสนองตอบนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เป็น
ปัญหาส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำแผนงาน / โครงการ, กำหนดเป้าหมาย, เวลา , สถานที่ 

5.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย, วิธีดำเนินงาน 
5.3 ประสานกับชุมชน, ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย 
5.5 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ตามกำหนดการ ดังนี้ 

5.5.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน โดย วิทยากรฯ 
5.5.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการระงับไฟป่าและเทคนิคการดับไฟป่า โดย วิทยากรฯ 
5.5.3 กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถาม สร้างความเข้าใจ ร่วมกันทุกภาคส่วน 

5.6 ดูแล, ติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระหว่าง เดือน มีนาคม – เมษายน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000.- บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าแม่
สุรินทร์ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ   
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. เด็ก เยาวชน ประชาชน บุคลากรทุกภาคส่วนในสังคม มีความเข้าใจ มีจิตสำนึก จากปัญหา
หมอกควันและไฟป่า เกิดความรู้ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อ
สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากไฟป่า และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
  10.2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่ มีความเข้าใจ รวมทั้งทราบถึง วิธีการป้องกัน 
วิธีการดับไฟ การใช้อุปกรณ์ในการดับไฟให้ถูกต้อง การแจ้งเหตุ เมื่อประสบเหตุไฟป่า   
  10.3. มีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง เกิดการมีส่วนร่วม ของประชาชน
ในพ้ืนที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 10.4 สามารถตอบสนองนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่
เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ  

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเยาวชนให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

ยังให้ความสนใจน้อยมาก นับวันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพในการบริโภค
ทรัพยากรของมนุษย์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว สวนทางกับปริมาณทรัพยากร ธรรมชาติที่ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและพยายามหาแนวทางในการเบิกใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพ่ือให้สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรดำรงคงอยู่คู่กับมนุษย์ต่อไปได้อย่างยั่งยืน การปลูกแนวคิดที่ถูกต้องในการปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมให้กับเยาวชน ผู้ที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรของชาติต่อไปในอนาคต 
นับเป็นแนวทางท่ีสำคัญแนวทางหนึ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาจำเป็นต้องดำเนินการและให้ความสำคัญ  

  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 68 (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งพ้ืนที่ในการ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 94,375 ไร่ หรือ 151 ตารางกิโลเมตร  เป็นพ้ืนที่
ทางการเกษตร 4,726 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหลา และ เขตป่า
ชั้น A ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ สภาพโดยทั่วไปเป็นลักษณะของป่าไม้เบญจพรรณ ซึ่งยังคง
ความอุดมสมบูรณ์อยู่ อีกประการหนึ่งจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า  อาจส่งผลให้มีการบุกรุกและ
ทำลายป่าไม้ของบุคคลในพ้ืนที่ อันส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลในธรรมชาติ อีกทั้งการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาติ ความสูญเสียที่จะผลกระทบต่อธรรมชาติและสภาพ
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สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติในภายหลัง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญใช้ใน
การอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร และหล่อเลี้ยงชุมชนตำบลแม่กิ๊ มาโดยตลอด  

  ดั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างฟ้ืนฟู
และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและแนวความคิดที่ถูกต้อง
ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศในอนาคต จึงสมควรที่จะจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างแนวความคิดดังกล่าว แก่ เด็ก เยาวชน ซึ่งกำลังอยู่ในวัยศึกษาและเป็นกำลังสำคัญที่ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากที่สุด จึงสมควรเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และหวงแหน ทรัพยากรที่ของประเทศ
ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  จึงขออนุมัติ โครงการอบรมเยาวชนให้ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้น      

3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน 
          3.๒ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และวิธีการ รวมทั้งแนวทางที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
          3.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน รู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองสิ่งแวดล้อม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    -  กลุ่ม เด็ก เยาวชน ตำบลในพื้นที่ตำบลแม่ก๊ิ จำนวน 60 คน 
  4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - เด็ก เยาวชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - เด็ก เยาวชน มีความรู้ และรู้จักวิธีการ รวมทั้งแนวทางที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
   - เด็ก เยาวชน ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองสิ่งแวดล้อม 

รวม เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 60 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 5.1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในหลักการและงบประมาณสนับสนุน 
  5.2  จัดทำแผนงาน/ โครงการ , กำหนดเป้าหมาย , เวลา , สถานที่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
5.3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแผนงาน / กิจกรรม ตาม
โครงการฯ ดังกล่าว 
  5.5. ดำเนินการจัดงานตามโครงการอบรมเยาวชนให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

5.6. ดูแล , ติดตาม ประเมินโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ในช่วงระหว่าง เดือน กันยายน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ร่วมกับ  เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน สอบต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชน  โรงเรียนบ้านแม่ก๊ิ  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ เด็ก เยาวชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 10.2 เด็ก เยาวชน มีความรู้ และรู้จักวิธีการ รวมทั้งแนวทางที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
  10.3  เด็ก เยาวชน ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 10.4  เด็ก เยาวชน ประชาชน รู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองสิ่งแวดล้อม 

10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้ในนามเครือข่ายเยาวชน ประชาชน เรื่องควบคุมไฟป่า และปัญหาหมอกควัน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 1 
เป็นการกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (1) เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
หมวดที่ 2 กำหนดแนวทางการบริหารราชการ 1) การกำหนดภารกิจแต่ละเรื่องรัฐและส่วนราชการมีหน้าที่
ต้องกำหนดให้อยู่ในกรอบที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบ 
และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่วไป และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี   

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  (24) การ
จัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (29) การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

        ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2542 มาตรา 68 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม  

ด้วย ไฟป่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายพ้ืนที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบ
นิเวศอย่างมหาศาล กล่าวคือไฟป่าทำให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟ
ป่าแต่ละครั้งจะทำลายลูกไม้ กล้าไม้เล็ก ๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะหยุด
การเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่โล่ง   ทำให้สัตว์ป่าไม่
มีที่อยู่อาศัย นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางอากาศ และภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการทำลายแหล่งเก็บกักก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้เกิดความ
ผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) 
ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามมา  

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในภารกิจด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ซึ่งจะต้องดำเนินการด้วยมาตรการหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นมาตรการประชาสัมพันธ์
การปลูกจิตสำนึกมาตรการด้านกฎหมาย และมาตรการอ่ืน ๆ จึงได้มอบนโยบายภารกิจให้ทุกพ้ืนที่ อำเภอ 
ตำบล หมู่บ้านและทุกภาคส่วน ให้ร่วมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดปัญหาภาวะหมอก
ควันไฟป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนในพื้นท่ี 

   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จึงจัดทำ
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน ควบคุมไฟป่าและจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เพ่ือสนองต่อนโยบายของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่วางนโยบายเรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาที่สำคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จะลดการเกิดปัญหาไฟป่าในพ้ืนที่ของหมู่บ้าน/ตำบล รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน ในปัจจุบันงานควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ถือเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน ผลสำเร็จของงานควบคุมไฟป่าในท้องถิ่น จะต้องเริ่มจากชุมชนใน
พ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่งานควบคุมไฟป่า โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้น ด้วยการการวางแผนป้องกัน  ที่ต้นเหตุของ
ปัญหา หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพ้ืนที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นการลดปัญหา
ภาวะหมอกควันไฟป่า เป็นการประชาสัมพันธ์การปลูกจิตสำนึกให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ รู้จัก
วิธีการดับไฟป่าที่ถูกวิธี การจัดทำแนวกันไฟป่า โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทำให้ราษฎรได้รับความรู้ ความ
เข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่า ให้ตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1. เพ่ือสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก จากสาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้แก่ เด็ก 
เยาวชน ประชาชน บุคลากรทุกภาคส่วนในสังคมให้เกิดความรู้ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกัน
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และบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากไฟป่า และร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
  3.2. เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งทราบถึง วิธีการป้องกัน วิธีการดับไฟ การใช้อุปกรณ์ในการดับไฟให้
ถูกต้อง การแจ้งเหตุ เมื่อประสบเหตุไฟป่า ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ 
  3.3. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ ง การมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในพ้ืนที่  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
   3.4 เพ่ือสนองตอบนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เป็น
ปัญหาส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนงาน / โครงการ , กำหนดเป้าหมาย , เวลา , สถานที่ 

6.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย , วิธีดำเนินงาน 
6.3 ประสานกับชุมชน ,ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย 
6.5 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ตามกำหนดการ ดังนี้ 

6.5.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน โดย วิทยากรฯ 
6.5.2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการระงับไฟป่าและเทคนิคการดับไฟป่า โดย วิทยากรฯ 
6.5.3 กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถาม สร้างความเข้าใจ ร่วมกันทุกภาคส่วน 

6.6 ดูแล , ติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน มีนาคม – เมษายน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าแม่
สุรินทร์ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. เด็ก เยาวชน ประชาชน บุคลากรทุกภาคส่วนในสังคม มีความเข้าใจ มีจิตสำนึก จากปัญหา
หมอกควันและไฟป่า เกิดความรู้ ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อ
สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากไฟป่า และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
  10.2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่ มีความเข้าใจ รวมทั้งทราบถึง วิธีการป้องกัน 
วิธีการดับไฟ การใช้อุปกรณ์ในการดับไฟให้ถูกต้อง การแจ้งเหตุ เมื่อประสบเหตุไฟป่า   
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  10.3. มีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง เกิดการมีส่วนร่วม ของประชาชน
ในพ้ืนที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมไฟป่าและมลพิษหมอกควันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 10.4 สามารถตอบสนองนโยบายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่
เป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ของประชาชนในระดับประเทศ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาลูกจูงหลานเข้าโบสถ์/วัด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (11) การ
บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  พระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล มาตรา 66 มาตรา 67 มีหน้าที่ต้องดำเนินงานในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ดังนี้ ข้อ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
และตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 3 (3.6) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำในพ้ืนที่ตนเอง ประกอบ
กับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ตามความเหมาะสม  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และเยาวชน ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนและเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน  ในช่วงปิดภาค
เรียน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และ
เยาวชน  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การประกอบคุณงามความดี การน้อมนำแนวทางหลักคำสอน
ศาสนามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
3.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม การประกอบ

คุณงามความดี การนำหลักคำสอนทางศาสนามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและดำรงตนเป็นคนดี
ของสังคม ห่างไกลยาเสพติด 

3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเรียนและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน  
3.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา กับชุมชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในตำบลแม่ก๊ิและผู้ปกครองเด็ก  ผู้นำชุมชน  ผู้นำทางศาสนา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
โบสถ์บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 และ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1  จัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติดำเนินการ 
1.1 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

กิจกรรมวันที่ 1   1) เริ่มลงทะเบียน   
2) เปิดโครงการ 
3) พิธีทางศาสนา  
4) ผู้นำทางศาสนาบรรยายหลักคำสอนศาสนาและหลักการดำเนินชีวิต 
5) กิจกรรมสันทนาการ (ละลายพฤติกรรม) 
6) แบ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน เพ่ือเข้าฐานการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมเขา้ฐานการเรียนรู้  เวียนไปตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  
8) กิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ เสร็จสิ้นกิจกรรมวันที่ 1 
 

กิจกรรมวันที่  2  1) กิจกรรมสันทนาการ เสริมสร้างความสามัคคี 
2) กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้  เวียนไปตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3) กิจกรรม เข้าโบสถ์เพ่ือรับศลีอภัยบาปและศีลมหาสนิทจากบาทหลวง  
4) กิจกรรมทบทวนบทเรียนแต่ละฐานการเรียนรู้  
5) กิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ 
6) เด็ก เยาวชน  ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน  รว่มกันทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ 

และชุมชน  
7) ปิดโครงการ 

* หมายเหตุ : กำหนดการ/กิจกรรมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 15,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม ผู้นำหมู่บ้านในตำบลแม่ก๊ิ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้หลักคำสอนทางศาสนา  
10.2 เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงค่านิยมที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม การประกอบคุณงามความดี  

และสามารถนำหลักคำสอนทางศาสนามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตและดำรงตนเป็นคนดีของสังคม ห่างไกลยา
เสพติด 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๕๙ 

10.3 เด็กเรียนและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 
10.4 เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา กับ

ชุมชน 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

   วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี คือ วันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญ
และดูแลเด็ก เยาวชน คือ ผู้นำของประเทศในอนาคต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่วางไว้ และให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2537 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ ที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลแม่กิ๊ขึ้น เพ่ือส่งเสริมด้าน
การศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครู และเด็ก ๆ สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน ให้เด็กและเยาวชนได้
มีกิจกรรมร่วมกัน  และได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
          3.1 เพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  
1.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครู และเด็ก ๆ สร้างความรักความสามัคคีใน

ชุมชน  
                   3.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน  และได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ 4. 
4. 4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางการจัดกิจกรรม

โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ  



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๖๐ 

6.2  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
6.3  จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ ความสนุกสนานรื่นเริง ตลอดจนมีการแข่งขันทาง

วิชาการ การเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัลและการเข้าซุ้มทำกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก 
6.4  เชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม 
6.5  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
6.6  ประเมินผลโดยการสังเกต สัมภาษณ์ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

วันเสาร์ที่  2 ของเดือนมกราคม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 35,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ได้ส่งเสริมด้านการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา  
10.2 ประชาชน ครู และเด็ก ๆ  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และ

ความสัมพันธ์อันดีในชุมชน  
10.3 เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน  และได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ  

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจการสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ก๊ิ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ

ดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญควรได้รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักใน
คุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มิส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ    

          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบล
แม่กิ๊ขึ้น เพ่ือเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน
ประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอในการรวมกลุ่ม
กันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดระบบการดำเสนองานอย่างเป็นระบบ ในการ
รูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือส่งเสริมกระบวรการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยสร้างความสมัคร



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๖๑ 

สมานสามัคคีของเยาวชนในตำบลแม่ก๊ิ รวมถึงทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการองค์กร การสร้างเครือข่าย
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรเด็กและเยาวชนตำบลแม่กิ ๊จะได้เป็นฐานให้กับครอบครัวให้มีความสุขต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพือ่พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  
  ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน  
  ๓. เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน  
  ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรเด็กและเยาวชนตำบลแม่ก๊ิ 
  ๕. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนตำบลแม่กิ๊ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนตำบลแม่ก๊ิ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ศาลาอเนกประสงค์บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ก๊ิ 
 

6. วิธีดำเนินการ 
          ๑.  ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ  
          ๒.  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน  
          ๓.  จัดกิจกรรมโครงการตามที่กำหนด เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนสมารถทำ
หน้าที่ในการเป็น ผู้นำในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
          ๔.  นิเทศ และติดตามผล  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงเดือน พฤศจิกายน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
          ๒. ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม  
          ๓. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้นำ  
          ๔. องค์กรเด็กและเยาวชนตำบลธาตุสร้างเครือข่ายการทำงานของตนเองได้  
          ๕. เด็กและเยาวชนตำบลธาตุมีความรู้รักสามัคคีต่อกัน 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๖๒ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ 

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 

    ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 มาตรา 16 (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน ส่วน
ที่ 3 เรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม นันทนาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่ง
เยาวชน คือ อนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทย อาจเป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติด
เพ่ิมมากขึ้น และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ
ให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยรัฐได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์  ๕  รั้วป้องกัน คือ 1.รั้วชายแดน  2.รั้วชุมชน  3.รั้วสังคม 4.รั้วครอบครัว  และ 5.รั้ว
โรงเรียน  ซึ่งจากทั้ง  ๕ รั้วป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วชุมชนและรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และเห็นว่าทุก
ภาคส่วนควรมีบทบาทและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้อง
รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
จึงได้จัดทำโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขึ้น เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐใน
การนำสังคมไทยไปสู่สังคมท่ีพึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  

3. วัตถุประสงค ์
 3.๑  เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
  3.2  เพ่ือสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
และชุมชน 
  3.3  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน 
นักเรียน ประชาชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 
  3.4  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือแก้ไขป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
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4. เป้าหมาย 
 - เยาวชน  นักเรียน  ประชาชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ  
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊, หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้าน ,หมู่ที่ 3 บ้านพะโท ,หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโปงเลา ,หมู่ที่ 5 บ้านเปียง
หลวง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  จำนวนประมาณ  
50 คน 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีต่ำบลแม่กิ๊  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊/กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/เยาวชน/นักเรียน/โรงเรียน
บ้านห้วยส้าน/กศน.ตำบลแม่กิ๊/รพ.สต.แม่ก๊ิ/ชุดมวลชลสัมพันธ์ที่ 3110/ประชาชนตำบลแม่ก๊ิ 

8. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนงาน / โครงการ , กำหนดเป้าหมาย , เวลา , สถานที ่
 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย , วิธีดำเนินงาน 
 3. ประสานกับชุมชน ,ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
 4. กำหนดวิทยากร 
 5. ดำเนินการฝึกอบรมตามแผน 
 6. ดูแล , ติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

9. งบประมาณ 
 10,000.-  บาท 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เยาวชน นักเรียน ประชาชน ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

2. มีผู้นำชุมชนและเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
3. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน 

นักเรียน ประชาชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 
4. เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
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ช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่กิ๊ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่กิ๊ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๖๖ 

  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. 2550   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๖๗ 

 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ.
2550 
 6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๖๘ 

มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้ งที่ เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ  
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. 
2550 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
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 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ.2550 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๗๒ 

 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ช่วงเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๗๓ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๗๔ 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2560) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๗๕ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ขุนยวม 

2. หลกัการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 
ข้อ 81/3 วรรค 4 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์
รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ 
   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องมี
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการภายในหน่วงงาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของรัฐภายใต้สิทธิและหน้าที่ในการับรู้ข่าวสารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ พ.ศ. 2550  
   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน  ส่วนที่ 3 
เรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา ๖๙/๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล การจัดทำงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (15) การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ประกอบกับ อำเภอขุนยวม มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ ทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย 
1. เทศบาลตำบลขุนยวม 2.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ 3.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน 4.
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา 5. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม 6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
น้อย 7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่งในเขตพ้ืนที่อำเภอขุนยวม ได้
มีมติให้ใช้สถานที่ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม ชั้นล่างเป็น ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
  เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิ ภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือการดำเนินการของการรวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขุนยวม อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ เห็นควร
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จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือ เครื่องเขียน อุปกรณ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงการจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ฯ  เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐภายใต้สิทธิและหน้าที่ในการับรู้
ข่าวสาร  

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการ ตามโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำแภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีมติให้ใช้สถานที่ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม ชั้นล่าง
เป็น ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุและตรงตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอขุนยวม รวมถึงเป็นสถานที่ในการติดต่อประสานงานและการดำเนินการจัดซื้อ
หรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขุนยวม ทั้ง 7 แห่งในเขตพ้ืนที่อำเภอขุนยวม  ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของรัฐภายใต้สิทธิและหน้าที่ในการับรู้ข่าวสารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ พ.ศ. 2550 ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอขุนยวม  

3.2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน  
  3.3. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุและตรง
ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 3.4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอขุนยวม  
 3.5. เพ่ือเสริมมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสสมยอมกัน ในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2642 และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการเมืองไทยใสสะอาด  
   3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อำเภอขุนยวม จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 

4.1 เทศบาลตำบลขุนยวม  
4.2 องค์กาบริหารส่วนตำบลแม่เงา  
4.3 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน  
4.4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ  
4.5 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม  
4.6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย 
4.7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขุนยวม อาคารที่ว่า
การอำเภอ (ชั้นล่าง) 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1. จัดทำโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กำหนด วิธีดำเนินงาน 

6.2. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 
6.3. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
6.4. ดูแล , ติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

  6.5. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ อุดหนุนงบประมาณ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงเดือน ตุลาคม – กันยายน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ขุนยวม เป็นศูนย์กลางในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน                                        

10.2 มีศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ขุนยวม เป็นไป ด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุและตรงตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

10.3. มีศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ขุนยวม ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อำเภอขุนยวม 

10.4. มีศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ขุนยวม ทำให้เกิดป้องกันหรือลดโอกาสสมยอมกัน ในการเสนอราคา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2542 และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการเมืองไทยใสสะอาด 
 10.5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การติดตามการดำเนินงานของศูนย์รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขุนยวม  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 

1. ชื่อโครงการ : “บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึง
ได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝ่ายธุรการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จำนวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊) 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
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 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทยีมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล
การดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ
บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ
รับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
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ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือ
เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้บริการ
ประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กำหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดย
ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองปอน เพ่ือบริการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 
 ในขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้กำหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโดย 
 - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การ
เข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจำตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้ว
มือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/นำระบบถ่ายสำเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัว
บุคคลก่อนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน    ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้างความ
มั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอีกด้วย 
 - ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัว
ประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่
โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic 
 นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักทะเบียนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักทะเบียนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่ เป็นหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๘๓ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบล ในพ้ืนที่ 25.50 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการ
อำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่แจ้งให้
เทศบาลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 
1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการ
นี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๘๔ 

 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตำบลตามรูปแบบที่กำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้ตำบลทราบ 
 6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ ๊จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วน



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๘๕ 

ราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงมีการนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ 
 6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มีการนำระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)  
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๘๖ 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้ องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลแม่ก๊ิ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลแม่กิ๊ ให้กบัประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตำบลแม่ก๊ิ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๘๙ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนำ
จุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ กองคลัง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได ้
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๙๐ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตั ดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๙๑ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ 
เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พิจารณา 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๙๒ 

 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อำนาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจ    เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 
ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๙๓ 

6. วิธีดำเนินการ 
 เสนอคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 
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พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่ องสอน เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
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 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
วันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเทศบาลได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติ
เป็นประจำทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชน
ชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่
ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่เทศบาล 
เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนัก
ถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สำคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจำปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จำนวน 5 
ชุมชน เพ่ือให้แต่ละชุมชนดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสำคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จำนวน 
2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
 10.2 ผลลัพธ์  
 - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
 - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำ
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดย
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกำลังใจใน
การบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ทราบ
ทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละตำบลดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังเทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่
ละตำบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิเป็นประธานในพิธี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
  

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
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 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กิ๊ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำ
ความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่ องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ ๊สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๐๐ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
1 ตำบล 5 หมู่บ้าน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จำนวน 5 ชุมชน เพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กำหนดให้
เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0413/ว 1553 ลงวันที่  29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่ จะให้มี
คณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับเทศบาล
และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนระเบียบองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ ๊ 

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ล ะชุมชนต่างอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญ
และกำลังใจ 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ชุมชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมผึ้งหลวง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๐๑ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
 6.2 จัดทำประกาศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตำบลแม่กิ๊ ผู้ที่ทำ
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้ เสียสละและทำ
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และ



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๐๒ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ก๊ิ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิม๊ีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์    
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือ
นำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วัน
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม 
และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนิ นการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตำบลแม่กิ๊ 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีต่ำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์   
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภ ายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย 
ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำนาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำ 
ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ำจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ำจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การ
ทำนาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊       ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัย
การผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ำน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ 
พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว
นาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พื้นที่ทำน้ำ 1 ไร่ ใช้น้ำ 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่
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พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ำ 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการดำเนินการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ตำบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่ก๊ิคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบ
ได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลแม่ก๊ิ 
 5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จำนวน 100 คน 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดำริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตำบลหนองตาแต้มได้ 
 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบั ติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนี ใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊กับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่กิ๊ และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลxxx 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
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  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เนื่องจากเห็นความสำคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไป
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ยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั งหวัดให้ เสร็จสิ้ นภายใน 45 วัน  นั บจากวันที่ ได้ รับทราบผลการวินิ จฉัย  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง กองช่าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อ
ผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองคลัง กองช่าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 - กองคลัง กองช่าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง กองช่าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๑ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง กองช่าง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ขึ้น เพ่ือ
ดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๓ 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้ งนี้ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๔ 

เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ก๊ิ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๕ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึง
ได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมู ลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จำนวน 1 แห่ง 
5. พืน้ที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊) 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๖ 

 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊ ว่าด้วยข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำสำเนา
และการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๗ 

  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 6.4 จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 เริ่ มตั้ งแต่ เดื อนสิ งหาคม 2560 เป็ นต้น ไป  ณ  ที่ ท ำการองค์ การบริหารส่ วนตำบลแม่กิ๊  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ณ สำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๘ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่
จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และ
เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาล
กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม    จำนวน  90  คน 
 (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 80 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๑๙ 

6. วิธีดำเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 สำรวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๒๐ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๒๑ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2560) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๒๒ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ”๊ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9  กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
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- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๓ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด ๒ การกำหนดอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ ๓ อำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖, มาตรา ๖๗, มาตรา ๖๘, มาตรา ๖๙, และมาตรา ๖๙/๑ ได้
ให้อำนาจหน้าที่แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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และวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตำบลและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง
วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  จึงกำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี และ
ได้กำหนดให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป  โดยให้ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจ  เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางการพัฒนาที่ตรงเป้าหมายที่วางไว้ และให้นำ
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน  จากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดทำแผนพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่บูรณาการจัดทำแผนพัฒนา เพ่ือเป็นจุด
เชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะ
นำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งการทำงานร่วมกันของทุกภาคีเพ่ือไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด  
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ฉบับแก้ไขถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 
เรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา ๖๙/๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล การจัดทำงบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำ เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ มีประสิทธิภาพ
ควบคู่กันไปด้วย ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผน มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น สะท้อนสภาพ
ปัญหา ได้เสนอความต้องการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการบูรณาการ ส่งเสริม
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึ งต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนำไปสรุปเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของตำบล
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็น
แผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตำบล และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 
ต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากประชาชน 

3.๒ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนเป็นบทสรุป แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  
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3.๓. เพือ่นำปัญหา ข้อมูล  มาวิเคราะห์ และบูรณาการ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านไปสู่การ
เชื่อมโยงปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสู่การบริหารจัดการที่ดี 

3.๔. เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และตรงความต้องการ 

3.๕. เพื่อเป็นเวทีในการพบปะกันระหว่างประชาชนกับผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลแม่กิ๊ 
3.6 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็น

การจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
นำไปสู่กระบวนการการจัดทำงบประมาณเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในการพัฒนา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ลำดับที่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
๑ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 3 
๒ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 14 
๓ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 5 
๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 10 
๕ ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม 1 
๖ ปลัดอำเภอประจำตำบลหรือปลัดอำเภอผู้ประสาน 1 
๗ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน 5 
8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ก๊ิ 1 
9 หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ตัวแทนราชการ 3 

10 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน (อสม.) 2 
11 สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 
12 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 2 
13 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มตรี 5 
14. ผู้ทรงคุณวุฒิ / ปราชญ์ชุมชน 2 
15 อาสาสมัครพัฒนาชุมชน/เยาวชน/หมอดิน 5 
16 ชมรมผู้สูงอายุ 2 
17 องค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า /การลงทุนอุตสาหกรรม 4 
๑๐ ประชาชาชน  ผู้นำ  ที่ไม่มีรายชื่อในสัดส่วน  30 

รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 97 

***รวม เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 97  คน*** 
(เป้าหมายเชิญ 100 % คาดว่าจะมาร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จำนวน 48 คน) 

5. พืน้ที่ดำเนินการ 
 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยเชิญราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนครัวเรือน 
ในหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ส่วนราชการในพ้ืนที่ตำบลแม่กิ๊ รวมทั้ง



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๒๖ 

สมาชิกสภา อบต.แม่กิ๊ เพ่ือประชุมร่วมกันโดยประชาชน เสนอปัญหาความต้องการ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่อที่ประชุมและเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาความต้องการเพ่ือนำข้อมูลจัดทำเป็นแผนชุมชน 
แผนพัฒนาสามปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
  ***หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ/กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กิ๊/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
ห้วยส้าน/ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลแม่ก๊ิ/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊/ประชาชน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ ทราบปัญหาความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากประชาชน 
  10.๒ ได้ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนเป็นบทสรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  
  10.๓. ได้นำปัญหา ข้อมูล  มาวิเคราะห์ และบรูณาการ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านไปสู่
การเชื่อมโยงปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสู่การบริหารจัดการที่ดี 
  10.๔. สามารถพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และตรงความต้องการ 
  10.๕. มีเวทีในการพบปะกันระหว่างประชาชนกับผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลแม่กิ๊ 
 10.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็น
การจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
นำไปสู่กระบวนการการจัดทำงบประมาณเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในการพัฒนา 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๒๗ 

ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ก๊ิ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-615962 ทางโทรสารหมายเลข 053-615963 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ  
 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน (สำนักงานปลัด) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สำนักงานปลัด เป็นหน่วยบริการในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการบริการในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับ
บริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
ที่ 1 เป็นการกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (1) เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (5) 
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 
7 การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ จะได้รับการบริการจากภาครัฐ 
(1) การกำหนดภารกิจแต่ละเรื่องรัฐและส่วนราชการมีหน้าที่ต้องกำหนดให้อยู่ในกรอบที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบ และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่ วไป และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี (4) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 68 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและ
กิจการสหกรณ์  (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (6) 
การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น การสังเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ และตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารงานปกครอง
สู่การบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มี
อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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 ดั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของภารกิจดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน ขึ้น เพ่ือเป็นการพบปะประชาชนและให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง  ๆ 
ตลอดจนให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ อบต. ตลอดจนสร้างความ
ใกล้ชิดกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และทุก ๆ คนที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊  รวมถึงเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือร่วมกันปฏิบัติ เพ่ือให้การบริการ
สาธารณะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการเสริมสร้างบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้องประชาชน ให้เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
 3.2 เพ่ือออกให้บริการ เยี่ยมเยือนประชาชน สร้างความเข้าใจอันดีกับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ 
 3.3 เพ่ือให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และตรวจสอบ
ประเมินสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.4.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาตำบลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 3.5.  เพ่ือเสริมสร้างสามัคคี สร้างทัศนคติที่ดี ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล 
 3.6.  เพ่ือเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานให้บริการร่วมกันของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 
 3.7   เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  -  เด็ก เยาวชน ประชาชน ผูน้ำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ จำนวน 5 หมู่บ้าน 
 รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน  

4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ประชาชน ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 - ประชาชนได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และ

ตรวจสอบประเมินสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาตำบลและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 - คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล มีความสามัคคี สร้างทัศนคติ

ที่ดี ทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 - เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานให้บริการร่วมกันของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 

   รวม เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน  100 คน   
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีต่ำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1. ประชุมผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบล สมาชิกอบต.แม่กิ๊  
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  6.2  จัดทำแผนงาน / โครงการ , กำหนดเป้าหมาย , เวลา , สถานที่  
 6.3  ประสานงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ร่วมกันออกหน่วยบริการประชาชนและให้บริการต่าง ๆ  

6.4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
6.5. ดำเนินการจัดงานตามแผนงาน โครงการอบต.พบประชาชน  

       - ให้บริการคำแนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน 

       - ให้บริการแนะนำ ชี้แจงเก่ียวกับกิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
       - ให้บริการตัดผมสุภาพบุรุษ 
       - ให้บริการ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
       - ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
       - ให้บริการด้านตรวจทันตกรรมและการให้คำแนะนำด้านสุขภาพปากและฟัน 
       - ให้บริการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
       - ให้บริการฝึกอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน 
       - ให้บริการแนะนำ ชี้แจง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ 
       - ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก,มอเตอร์ไซด์ 
       - ให้บริการแนะนำ ชี้แจง ให้คำปรึกษาการก่อสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย ภายในเขต อบต.  
6.6. ดูแล , ติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ร่วมกับ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ที่ว่าการอำเภอขุนยวม, 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊,พัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม,สำนักงานเกษตรอำเภอขุนนยวม,ปศุสัตว์อำเภอ
ขุนยวม,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนยวม,โรงเรียนบ้านแม่กิ๊,โรงเรียนบ้าน
ห้วยส้าน,ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา,เด็ก เยาวชน ประชาชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ ประชาชน ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

10.2 ประชาชนได้มี เวทีการแลกเปลี่ยนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และ
ตรวจสอบประเมินสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 

 10.3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาตำบลและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

10.4 คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล มีความสามัคคี สร้างทัศนคติที่ดี 
เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10.5 เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานให้บริการร่วมกันของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง    
10.6 ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๓๒ 

มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

   
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้อง เรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๓๓ 

 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ก๊ิ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๓๔ 

 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
 
 

มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๓๕ 

แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ก๊ิ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.3 (1) โครงการ อบต.พบประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
ที่ 1 เป็นการกำหนดขอบเขตความหมายของคำว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (1) เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (5) 
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 
7 การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ 
(1) การกำหนดภารกิจแต่ละเรื่องรัฐและส่วนราชการมีหน้าที่ต้องกำหนดให้อยู่ในกรอบที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ความสงบ และปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยทั่วไป และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี (4) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ราชการที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 มาตรา 67 (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา 68 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและ
กิจการสหกรณ์  (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 16 (6) 
การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
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คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น การสังเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ และตามยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารงานปกครอง
สู่การบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
  ดั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของภารกิจ
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน ขึ้น เพ่ือเป็นการพบปะประชาชนและให้บริการแก่ประชาชน
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ อบต. 
ตลอดจนสร้างความใกล้ชิดกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และทุก ๆ คนที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  รวมถึงเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือร่วมกันปฏิบัติ 
เพ่ือให้การบริการสาธารณะเป็นที่พึงพอใจของประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการเสริมสร้างบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้องประชาชน ให้เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
 3.2 เพ่ือออกให้บริการ เยี่ยมเยือนประชาชน สร้างความเข้าใจอันดีกับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที ่
 3.3 เพ่ือให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และตรวจสอบ
ประเมินสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.4.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาตำบลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 3.5.  เพ่ือเสริมสร้างสามัคคี สร้างทัศนคติที่ดี ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล 
 3.6.  เพ่ือเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานให้บริการร่วมกันของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 
 3.7   เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  เด็ก เยาวชน ประชาชน ผูน้ำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ จำนวน 5 หมู่บ้าน 
  รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน  

4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ประชาชน ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 - ประชาชนได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และ

ตรวจสอบประเมินสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาตำบลและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๓๘ 

 - คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล มีความสามัคคี สร้างทัศนคติ
ที่ดี ทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

 - เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานให้บริการร่วมกันของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
   รวม เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน  100 คน   
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีต่ำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1. ประชุมผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบล สมาชิกอบต.แม่กิ๊  
  6.2  จัดทำแผนงาน / โครงการ , กำหนดเป้าหมาย , เวลา , สถานที่  

 6.3  ประสานงานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ร่วมกันออกหน่วยบริการประชาชนและให้บริการต่าง ๆ  
6.4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
6.5. ดำเนินการจัดงานตามแผนงาน โครงการอบต.พบประชาชน  

       - ให้บริการคำแนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน 

       - ให้บริการแนะนำ ชี้แจงเก่ียวกับกิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
       - ให้บริการตัดผมสุภาพบุรุษ 
       - ให้บริการ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
       - ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
       - ให้บริการด้านตรวจทันตกรรมและการให้คำแนะนำด้านสุขภาพปากและฟัน 
       - ให้บริการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
       - ให้บริการฝึกอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน 
       - ให้บริการแนะนำ ชี้แจง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ 
       - ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก,มอเตอร์ไซด์ 
       - ให้บริการแนะนำ ชี้แจง ให้คำปรึกษาการก่อสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย ภายในเขต อบต.  
6.6. ดูแล , ติดตามโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ ร่วมกับ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ที่ว่าการอำเภอขุนยวม, 
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊,พัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม,สำนักงานเกษตรอำเภอขุนนยวม,ปศุสัตว์อำเภอ
ขุนยวม,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนยวม ,โรงเรียนบ้านแม่กิ๊,โรงเรียนบ้าน
ห้วยส้าน,ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา,เด็ก เยาวชน ประชาชน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.๑ ประชาชน ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๓๙ 

10.2 ประชาชนได้มี เวทีการแลกเปลี่ยนและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และ
ตรวจสอบประเมินสภาพปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 

 10.3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาตำบลและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

10.4 คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล มีความสามัคคี สร้างทัศนคติที่ดี 
เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10.5 เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานให้บริการร่วมกันของหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง    
10.6 ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   

 
 
 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีการดำเนินการ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๐ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กิ๊ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลxxxในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทำ
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊และแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๑ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิบางตำแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2558 เทศบาลจึงต้อง
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2558 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ก๊ิเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงได้จัดทำโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี 2559 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมี     ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๒ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564 อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำ
ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลxxx 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 

มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชน



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๓ 

เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.2 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๔ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริ มให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊  อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน 
 

5. วิธีการดำเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่กิ๊อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลxxxใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ ๊
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
มติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๕ 

3.3.3 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลxxxให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา      ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๖ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ก๊ิ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลxxxมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 

 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ตำบลแม่กิ๊เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ เป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๗ 

 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ ๊

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ ๊

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๘ 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึง
ได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบ    ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๔๙ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับ
ดูแล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
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ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายใน      ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ก๊ิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ /4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
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 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับ
ดูแล 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
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ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  รายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๕๓ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๕๔ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ  

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เครง่ครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลxxx 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลxxxได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๕๕ 

 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จะออกคำสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๕๖ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพ่ือ
นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 2560 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๕๗ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๕๘ 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่ วนตำบล
แม่ก๊ิ ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลกิ๊ 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามา



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๕๙ 

มีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ผลลัพธ์ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๖๐ 

 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถดำเนินการได้ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๖๑ 

 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๖๒ 

หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน       มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จำนวน 2 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
จำนวน 10 คน รวม 12 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๖๓ 

 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๖๔ 

ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จำนวน 2 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
จำนวน 10 คน รวม 12 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๖๕ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กื๊  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : อบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และตามพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 2 การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  

การมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๖๖ 

เปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริหารที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น 
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติ
ตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งใน
ด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จึง
ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  และบุคลากรในสำนักงานให้มี
ความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ใจรักงานที่ทำอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพื่อน
ร่วมงานและต่อหน่วยงานอย่างเต็มท่ี และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรม
และจริยธรรม และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  3. เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำยุคใหม่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 
            1. ประชุมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

 2. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
 3. ประสานกับวัดที่จะเป็นสถานที่ดำเนินการตามโครงการ 
 4. ดำเนินการตามโครงการโดยผู้บริหาร เข้าวัดฟังธรรม ร่วมกันทำบุญ รับศีล รับพร จากเจ้าคณะ

อำเภอขุนยวม 
 5.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังโครงการ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 5,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การ   
บริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม และสามารถนำหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต ใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร เกิดจิตสำนึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
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4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จำนวน 10 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
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ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการทำงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ จำนวน 10 คน 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น  
 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือ
ร่วมติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จำนวน 11 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 2 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จำนวน  22 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน 
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้ าที่นำข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ผลลัพธ์ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๗๐ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำ
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

6. วิธีดำเนินการ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๗๑ 

 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได ้
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กำหนดให้เทศบาลมี
ภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊  มีภารกิจหน้าที่ ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๗๒ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้จัดทำ
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ก๊ิ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ  
6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 
 2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กิ๊ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๗๓ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊ิ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
 

 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 



 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ป ี( พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ ๊     ๑๗๔ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการขนส่ง ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 


