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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและ
การป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

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

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

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

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้ วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
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โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน รวมถึงประชาชนในต าบล 
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3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 
4. เป้ำหมำย 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริ ย ธ ร รม  กา ร ขั ดกั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

รวมถึงประชาชนในต าบล มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย   
มี 7 ด้าน ดังนี้ 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืน 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  ได้เน้นการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกับ การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ดังนี้ 
 - มุ่งเน้นการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
 - มีพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือ
รองรับการ กระจายอ านาจ และเพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ป ี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. โครงการสมุดความดีพนักงาน 
3. โครงการปกป้องสถาบัน 
4. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตย 
5. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของ
ชาติ 
6. โครงการจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อ
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
7. มาตรการ “จดัท าคู่มือส าหรับประชาชน” 
8. โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมของผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงาน 
9. โครงการค่ายคณุธรรมตา้นภัยยาเสพตดิ
ต าบลอมก๋อย 
10. โครงการส่งเสริม คณุธรรมและจริยธรรม
ในการ ป้องกันการทุจริต 
11. โครงการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและผู้น า
ชุมชน  
12. กิจกรรมใหค้วามรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
13. มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจรติ” 
14. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏบิัติงานตาม
ประมวล จริยธรรมขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 
15. มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
16. มาตรการ “ จัดท า คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน” 
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รวม 5 มำตรกำร 1 กจิกรรม 10 โครงกำร 725,000 725,000 725,000 725,000  
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ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 
2. โครงการส่งเสรมิอาชีพกลุ่มแมบ่้าน 
3. โครงการส่งเสรมิอาชีพกลุ่มเกษตรกร 
4. โครงการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจชุมชน 
5. โครงการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนต าบลอมก๋อย 
6. โครงการขยะรีไซเคิลเพ่ือชุมชน 
7. โครงการตลาดนัดขยะ 
8. โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
9. โครงการลดหมอกควัน 
10. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกียรติ 
(ปา่ต้นน้ า) 
11. โครงการฝายชะลอน้ า (ฝายแม้ว) 
12. โครงการจดัระบบและพัฒนาฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลอมก๋อย 
13. โครงการสืบชะตาแม่น้ าและบวชป่า 
14. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
15. โครงการฝึกอบรมแกนน าเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลอมก๋อย 
16. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

50,000 
 

100,000 
50,000 
20,000 
30,000 

 
100,000 
20,000 
50,000 

200,000 
50,000 

 
100,000 
500,000 

 
20,000 

100,000 
50,000 

 
30,000 

50,000 
 

100,000 
50,000 
20,000 
30,000 

 
100,000 
20,000 
50,000 

200,000 
50,000 

 
100,000 
300,000 

 
20,000 

100,000 
50,000 

 
30,000 

50,000 
 

100,000 
50,000 
20,000 
30,000 

 
100,000 
20,000 
50,000 

200,000 
50,000 

 
100,000 
100,000 

 
20,000 

100,000 
50,000 

 
30,000 

50,000 
 

100,000 
50,000 
20,000 
30,000 

 
100,000 
20,000 
50,000 

200,000 
50,000 

 
100,000 
50,000 

 
20,000 

100,000 
50,000 

 
30,000 

 

รวม - มำตรกำร - กิจกรรม 15 โครงกำร 1,440,000 1,240,000 1,040,000 990,000  

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

1. โครงการบรรพชาภาคฤดรู้อน 
2. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
3. โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4. โครงการค่ายคณุธรรมตา้นภัยยาเสพตดิ
ต าบลอมก๋อย 
5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 
6. โครงการถ่ายทอดภมูิปัญญาสูล่กูหลาน 
7. โครงการจัดงานบญุสลากภตัรในเขตต าบล
อมก๋อย 
8. โครงการสรงน้ าพระธาต ุ
9. โครงการประเพณสีงกรานต์และด าหัว
ผู้สูงอายุต าบลอมก๋อย 
10. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครวัอบอุ่น 
11. กิจกรรม “Big Cleaning Day” 
12. กิจกรรม “โตไปไมโ่กง” เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 

100,000 
20,000 
50,000 

 
150,000 

 
20,000 

 
30,000 
50,000 

 
50,000 
60,000 

 
10,000 

- 
- 

100,000 
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50,000 

 
150,000 

 
20,000 

 
30,000 
50,000 

 
50,000 
60,000 

 
10,000 

- 
- 

100,000 
20,000 
50,000 

 
150,000 

 
20,000 

 
30,000 
50,000 

 
50,000 
60,000 

 
10,000 

- 
- 

100,000 
20,000 
50,000 

 
150,000 

 
20,000 

 
30,000 
50,000 

 
50,000 
60,000 

 
10,000 

- 
- 

 

รวม - มำตรกำร  2 กิจกรรม  10 โครงกำร 540,000 540,000 540,000 540,000  
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหารขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลอมก๋อย 

- - - -  

รวม - มำตรกำร  1 กิจกรรม  -  โครงกำร 540,000 540,000 540,000 540,000  

2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
3. ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัต ิ
4. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
5. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัดุ” 
6. โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
7. กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
8. กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
9. โครงการลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
10. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
11. โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 
12. มาตรการ “ยกระดับคณุภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

30,000 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

30,000 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

30,000 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

30,000 
- 

 

รวม 3  มำตรกำร  5 กิจกรรม  4  โครงกำร 30,000 30,000 30,000 30,000  
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ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
2. มาตรการการมอบอ านาจอนมุตัิอนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 
3. มาตรการมอบ อ านาจของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
5. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

รวม 3 มำตรกำร  -  กิจกรรม  1  โครงกำร - - - -  

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1. กิจกรรมยกย่องและ เชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- - - -  

รวม -  มำตรกำร  1  กิจกรรม  -  โครงกำร - - - -  

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
2. กิจกรรม “การจดัท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย” 
3. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
4. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอสิระ”    
5. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
6. มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลอมก๋อย ว่าทุจริตและปฏิบตัริาชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

รวม 4  มำตรกำร  2  กิจกรรม  -  โครงกำร - - - -  
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

1. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. กิจกรรม “การออกระเบียบจดัตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อย” 
3. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
4. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” 
5. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”     
6. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย” 
7. โครงการสื่อประชาสมัพันธ์ 
8. อุดหนุนศูนย์ข้อมลูข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

40,000 
 

30,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

40,000 
 

30,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

40,000 
 

30,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

40,000 
 

30,000 

 

รวม 3  มำตรกำร  3  กจิกรรม  3  โครงกำร 70,000 70,000 70,000 70,000  

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. โครงการจัด ประชาคมแผนชุมชน 
2. โครงการประชุมประชาคมต าบลอมก๋อย 
3. การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์
อบต.อมก๋อย 
4. มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
5. โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 
6. มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

30,000 
- 
- 
 
- 
 

5,000 
- 
 
- 
 

30,000 
- 
- 
 
- 
 

5,000 
- 
 
- 
 

30,000 
- 
- 
 
- 
 

5,000 
- 
 
- 
 

30,000 
- 
- 
 
- 
 

5,000 
- 
 
- 
 

 

รวม 2  มำตรกำร  2  กิจกรรม  2  โครงกำร 35,000 35,000 35,000 35,000  
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ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย 
2. ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบล ประจ าป ี
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
4. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
5. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีององค์การ
บริหารส่วนต าบลองค์การบริหารสว่นต าบล
อมก๋อย 
7. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

รวม 4  มำตรกำร  3  กิจกรรม  -  โครงกำร - - - -  

 

 

มิติที่ 4  กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

1. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

 

รวม 1  มำตรกำร  1  กจิกรรม  1  โครงกำร - - - -  

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบรหิาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
 

- - - -  

รวม 1  มำตรกำร  1  กจิกรรม  2  โครงกำร - - - -  

 



 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                              หนา้ 13 
 

 

ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 

1. โครงการอบรมให้ ความรู้ดา้นระเบียบ 
กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก สภา
ท้องถิ่น  
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่าย
บริหาร 
4. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

100,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

รวม -  มำตรกำร  3  กิจกรรม  1  โครงกำร - - - -  

4.4 เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

1. มาตรการการส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 
2. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 
 

5,000 
 
- 

5,000 
 
- 

5,000 
 
- 

5,000 
 
- 

 

รวม 1  มำตรกำร  1  กจิกรรม  -  โครงกำร 5,000 5,000 5,000 5,000  
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ส่วนที่ 3 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกนักำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
2. หลักกำรและเหตุผล  

"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครท าทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมี
ความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และ
ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ 9 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้     
ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ    
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนดี
https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนไม่ดี
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พระบรมราโชวาท
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พระบรมราโชวาท
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ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ  หน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร  
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
4. เป้ำหมำย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานอบต. และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ต าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   
6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมำณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ 
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ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสมุดควำมดีพนักงำนจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวิ นัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้ว มีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุด
ความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
4. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. ระยะเวลำ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔) 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวัน
และ ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสิ้นเดือน 
 2. รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 2. มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 3. พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
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ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปกป้องสถำบัน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ซึ่งภายใต้วิกฤตดังกล่าว ได้พัฒนาการและขยายความรุนแรงจนก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายในสังคมไทย เช่น
ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจน เป็นต้น 
ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และนับวันก็ยิ่งขยายความรุนแรงมาก
ขึ้น หากไม่เร่งป้องกันและแก้ไข อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศชาติจะเกิดความมั่นคงขึ้นนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับการ
ปกป้องอธิปไตยของอาณาเขตหรือดินแดนเพียงอย่างเดียว หากแต่ความมั่นคงของชาติจะต้องเกิดขึ้นจากการ
บ่มเพาะภายในจิตใจของคนในชาติ ให้มีความรัก ความภูมิใจในชนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของตนเอง 

ส าหรับประเทศไทยแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็ไม่สามารถท าให้พระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทย
ที่จะทรงท าทุกอย่างให้ประชาชนมีความสุข อยู่ดีกินดี เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืนได้   พระราชกรณีย์กิจที่แต่
ละพระองค์ และพระบรมราชินีในแต่ละรัชกาล ได้ทรงบ าเพ็ญนั้นก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองและ
ประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง และล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ จนกลายเป็นความ
เจริญรุ่งเรืองสืบมา รวมทั้งยังสามารถท าให้ประเทศไทยด ารงความเป็นเอกราช ให้ลูกหลานไทยได้ภาคภูมิใจ
จนถึงปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
จึงได้จัดท าโครงการ “ปกป้องสถาบัน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ให้ได้ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณแห่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อันหาที่สุดมิได้ เคารพรัก และเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใด
ล่วงละเมิด รวมถึงน้อมน าพระกระแสพระราชด ารัสไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้อยู่ดีมีสุขตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเป็นพลังมวลชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆของชาติ 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารว่มโครงการ เป็นสื่อในการร่วมรณรงค์เผยแพร่พระราชกรณีย์กิจ
และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง 
          3. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้เคารพรัก เทิดทูน 
ปกป้อง และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย โดยมุ่งเน้นผู้น าชุมชนและ
กรรมการชุมชน ในหมู่บ้าน ราษฎรและเยาวชน จ านวน 120 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
๑. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
๒. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๔. ประสานผู้น าชุมชน 
๕. ด าเนินการ ค่าคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด 
๖. สรุปประมวลผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๑๐,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระ
ราชกรณีย์กิจ  และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อันหาที่สุดมิได้ 
 ๒. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เคารพรัก และปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด 

๓. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความรัก  ความสามัคคีอยู่ดีมีสุข 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. สามารถขยายฐานมวลชนในพ้ืนที่เป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพลังมวลชนที่ส าคัญใน
การที่จะร่วมมือด าเนินกิจกรรมทางสังคมร่วมกับมวลชนกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางความคิดและด าเนินกิจกรรมทางการเมืองหลาย
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้นมักอ้างความชอบธรรมในการมีส่วนร่วมหรือการแสดงออกทางการเมือง
ตามสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันพึงกระท าได้ แนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการปกครองการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน คือ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้ และตระหนักในบทบาทกิจกรรมที่ถูกต้อง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยได้เห็นความจ าเป็นของการด าเนินการตามแนวทาง ดังกล่าว จึงจัด
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  ขึ้นเพ่ือให้ผู้น าชุมชน และสมาชิก อบต. ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ 
และหน้าที่ของประชาชนที่ดี รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าความรู้กลับไปใช้รณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่
รับผิดชอบมีจิตส านึกต่อการจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ตลอดจนหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้างสรรค์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้
พัฒนาและมั่งคงต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความเข้าใจในหลักการปกครอง และส่งเสริมปกป้องระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน าไปรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ให้เข้าใจในหลักดังกล่าว 
2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านักและตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ ตลอดจนหน้าที่ของการเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนักงาน อบต.อมก๋อย และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย จ านวน 100 คน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จ านวน ๒๐ หมู่บ้าน 
6. วิธีด ำเนินกำร 

๑. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
๒. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๔. ประสานผู้น าชุมชน 
๕. ด าเนินโครงการ 
๖. สรุปประมวลผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๕,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยและตระหนัก
ถึงสิทธิหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ เพ่ือที่จะได้น าไปปฏิบัติและแนะน าให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ได้รู้จักหน้าที่ และสิทธิของตน 

2. ท าให้ประชาชนได้มีจิตส านึกในการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำจัดงำนรัฐพิธีและวันส ำคัญของชำต ิ
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญของชาติ มีกิจกรรมทางรัฐพิธีหลายกิจกรรม และทางรัฐบาลได้
ก าหนดให้เป็นวันส าคัญของชาติ เป็นนโยบายและปฏิบัติ  ก าหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือ
เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสถาบัน และร่วมส่งเสริมพระคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อบุคคลในครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ  เพ่ือเป็นการยกย่องสถาบันของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
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 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของคนไทยทั้ง
ประเทศ  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  จึงร่วมกับหน่วยงานราชการ  ตลอดทั้งชุมชน  วัด  และโรงเรียน  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มพลัง
มวลชน  ประชาชน  เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  จัดท าโครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ   
และเพ่ือสร้างความรัก  ความสมัครสมานสามัคคีแก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังร่วมส่งเสริมให้ลูกทุกคนได้ร าลึก
นึกถึงคุณงามความดีของสถาบันหลักด้วย  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศไทย อันได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์  
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  และกลุ่มพลังมวลชน   ได้แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน  
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  ได้ระลึกถึงพระคุณของสถาบัน ก าเนิดซึ่งเป็นผู้มี   

พระคุณอย่างสูง  มีความส าคัญยิ่งต่อครอบครัวและสังคม   
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ในการ 

ร่วมใจกันจัดกิจกรรม   
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  รวมถึง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทุกคน และหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวน ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรมประจ าปี 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้กับประชาชน และส่วนราชการ 
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ล ำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552) มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และมาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มาตรา  58/5  ... ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และให้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
 2. เพ่ือรายงานการ รับ – จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
 3. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 4. เพื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี
 5. แจกจ่ายให้บุคลากรและประชาสัมพันธ์หน่วยงานใกล้เคียงและประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท ารายงานประจ าปี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานประจ าปี 

ล ำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา 
เอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 
25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติ
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี ได้น าร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือ
ทรงลงประปรมาภิไธย 
 ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่  16  มกราคม  2558 และ
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ส านักงาน ก.พ.ร.จึงให้มีการจัดท าคู่ส าหรับ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยน า
หลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นหลักการส าคัญ  ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน  
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ 
 3.2 เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 3.4 เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้อง
มายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มอืส าหรับประชาชน และน าไปใช้ในการให้บริการประชาชน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. เข้ารับการอบรมตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร.แจ้ง 
 3. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 4. เสนอผู้บริหาร/เพื่อให้ความเห็นชอบ 
 5. ประกาศใช้คู่มือส าหรับประชาชน  
 ๖. รายงานผลการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนให้ ส านักงาน ก.พ.ร.พิจารณา 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ความพึงพอใจทีเ่พ่ิมข้ึนจากการมารับบริการของประชาชน 

ล ำดับที่ 8 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วน
ต ำบล และพนักงำน 
2. หลักกำรและเหตุผล    

เนื่องจากปัจจุบันนี้สังคมไทยมีการพัฒนาเร็วมากและรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะ สม 
โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้
เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่า ทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตส านึกรักองค์กร 
ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถน าหลักของพระพุทธศาสนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งใน
ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าใน
อดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้ พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบ
วินัย ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุขปัญหาความสามัคคีในองค์กรเป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย
เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างข้ึน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยาธรรมในต าบลอมก๋อย
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างได้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร  
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2. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อยมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
           3. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย รู้จักการท างานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย รวมจ านวน  94 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
2. ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม  
3. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมตาม วัน เวลาและสถานที่  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างได้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร  
          ๒. ท าให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย สามารถน าเอาหลักความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไป ปรับใช้ในการปฏิบัติ
ตนและด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                                                                                                 

ล ำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรค่ำยคุณธรรมต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 

จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมระบบการสื่อสารเทคโนโลยี 
ท าให้ความเสื่อมถอยทางจริยธรรม  และปัญหาสังคม ท าให้เกิดช่องว่างในสถาบันครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา จนส่งผลกระทบถึงพฤติกรรมของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน บางรายหันกลับไปทดลองและ
พ่ึงพายาเสพติดในการแก้ปัญหา ปัญหายาเสพติดจึงเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนมากขึ้น ดังนั้นจึงมีนโยบายในการ
ป้องกันปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมให้หมดสิ้นไป  เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การแพร่ระบาดไปสู่เยาวชน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตได้   
       องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย ที่จะเจริญเติบโตขึ้นและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต ในเขตพ้ืนที่ต าบลอมก๋อยมีเยาวชนที่ให้ความนับถือศาสนาทั้ง
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ทางด้านศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ เยาวชนมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป การดึงเอาข้อดีของแต่ละศาสนามา
ถ่ายทอดให้ความรู้แก่เยาวชนจะท าให้เยาวชนมีอัตราการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง  และ      ยังเป็น
เกาะป้องกันให้แก่เยาวชนในต าบลอมก๋อยได้เป็นอย่างดี   ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับประชาชนในเขตต าบลอมก๋อย สร้างจิตส านึกแก้ไขพฤติกรรมของตนเองในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง
มีการสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดขึ้นในชุมชน    ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนและทุก
หน่วยงานต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนร่วมกัน เพ่ือให้เยาวชนได้
กล้าปรึกษาและไว้วางใจบุคคลในชุมชนตนเองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือลดปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และเยาวชนในต าบลอมก๋อย 
2.เพ่ือให้เยาวชนมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3.เพ่ือให้เยาวชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
4.เพ่ือให้เยาวชนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 กลุ่มเด็กและเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

๑. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
๒. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๔. ประสานผู้น าชุมชน 
๕. ด าเนินการ ค่าคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด 
๖. สรุปประมวลผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๑๕๐,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชนในเขตต าบลอมก๋อยลดลง 
          2. เด็กและเยาวชนในเขตต าบลอมก๋อยมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มากขึ้น 
     3. เด็กและเยาวชนในเขตต าบลอมก๋อยรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
       4. เด็กและเยาวชนในเขตต าบลอมก๋อยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 
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ล ำดับที่ 10 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน  ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้ องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์  
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ  ป้องกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน 
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง  ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล  จากการ
ทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4. เป้ำหมำย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 10๐ คน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร    

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑  
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7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร  
  7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
  7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
  7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความ เหมาะสม  
  7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมำณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

ล ำดับที่ 11 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำและเพิ่มศักยภำพผู้บริหำร สมำชิก อบต. พนักงำนและผู้น ำชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล    
      แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ท าให้สามารถด ารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ 1.
ด้านจิตใจท าตนให้ เป็นที่ พ่ึงตนมีจิตส านึกที่ดี  สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเ อ้ืออาทร 
ประนีประนอมเห็นแก่ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 2.ด้านสังคมแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ 3.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรู้จักให้ใช้
และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 4.ด้านเทคโนโลยี
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเราต้องแยกแยะบน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ร อ บ ตั ว เ ร า  แ ล ะ ค ว ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี จ า ก ภู มิ ปั ญ ญ า ข อ ง เ ร า เ อ ง  
5.ด้านเศรษฐกิจแต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย  ในเวลาเช่นนี้จะต้อง
ปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นส าคัญและยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้   

ในการนี้  ตามที่ส านักพระราชวังได้มีประกาศลงวันที่  13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 
 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินท
ราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้มีโอกาสแสดงออก
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ซึ่งความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 มาตรา 67  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยได้จัดตั้ง
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในต าบล ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือให้
ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงพ่ึงตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันจากผลการกระต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ศึกษาแนวทางในการบริหาร
จดัการจากหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาศึกษาและประยุกต์และปรับใช้ในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ดีกินดี  มีความสุข    องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ตระหนักถึงผลกระทบและ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ และศึกษาดูงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และคณะกรรมการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง    เพ่ือน าความรู้
ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้มีความ "พออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้
เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  
       3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป 

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ดี น าความรู้
ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มท่ีรับผิดชอบต่อไป  
         3.3 เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีใจสงบ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ          
ไม่ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องคิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น  
          3.4  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                                         
4. เป้ำหมำย 
      เป้าหมายเชิงปริมาณ  
         - คณะผู้บริหาร                                                          จ านวน      5   คน 
         - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                           จ านวน    40   คน 
        - พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง     จ านวน      5   คน 
                                                                            รวมทั้งสิ้นจ านวน    50    คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
         - ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง  และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนในพ้ืนที่ต่อไป 
    - ผู้เข้ารับการอบรม และประชาชนมีพออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับ
เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม 
ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ 
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4. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

5. วิธีด ำเนินกำร 
- ประชุมชี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

       - ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
          - ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม  ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่ศึกษาดูงาน  
         - เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  
          - จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ 
        - เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
      - ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ     
6. สถำนที่ด ำเนินกำร 
                 หนว่ยงานและส่วนราชการที่เดินทางเข้าศึกษาดูงาน (ตามก าหนดการ) 
7. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร   
     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่   
8. งบประมำณ 
      จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย หมวดค่าใช้สอย (532000) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงาน และผู้น าชุมชน จ านวนเงิน  500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(2560-2562) หน้าที่ 38 ล าดับที่ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หัวข้อ 5. ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐฯ 
9. วิธีกำรประเมินผล 

ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพ่ือวัดผลการด าเนินการให้ความรู้ ศึกษาดูงานและการ
ด าเนินการอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   10.1 ผลผลิต : บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจ
สามารถด ารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       10.2 ผลลัพธ์ : บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80  มีความรู้     
ความเข้าใจสามารถน าองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง        
เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง  และประชาชนมีพออยู่พอกิน" และมีความ
อิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตน ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นท้ัง
ของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ 
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ล ำดับที่ 12 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง   
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่ งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง  ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ  
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                            

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากร เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้ำหมำย  

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
10.1. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

  10.2 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย,uสร้างพฤติกรรมและวิธีการ
ท างานที่สุจริตโปร่งใส   

10.3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

ล ำดับที่ 13 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริต
ขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่าย ประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร    

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก  
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  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

ล ำดับที่ 14 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริม กำรปฏิบัติงำนตำมประมวล จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการ   แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ         
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้ อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น          
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เปิดเผย            
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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ล ำดับที ่14 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542         

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ด าเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 

ล ำดับที่ 15 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน       
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน             
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้อง กันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน   5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อัน
รวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย 
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 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น     
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมอำชีพเพื่อยกระดับรำยได้ครัวเรือน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล 
ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่ง
ได้ก าหนดกระบวนการขับเคลื่อนที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน 
เพ่ือให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน   โดยใช้
พ้ืนที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพ
มีความรู้ และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไป 
    ด้วยนโยบายดังกล่าว ท าให้การด าเนินการในปี 2561 จึงมุ่งเน้นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นั่น
คือ รายได้ ที่ต้องท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยการสร้างอาชีพ จึงมีที่มาของ "สัมมาชีพชุมชน" ซึ่งก าหนด
แผนการสร้างสัมมาชีพชุมชนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมาย คือ ประชาชนได้รับการพัฒนา
อาชีพและมีรายได้ โดยให้ขาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่เขาอยากท า ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถน าไปเป็นอาชีพได้ 
3. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือจัดสอนอาชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมให้มีงาน
ท ามีรายได้ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ 
 ๓. เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้อาชีพมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนเรียนรู้ต่อไป 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. จัดเตรียมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในโครงการ 
 3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์การด าเนินโครงการ 
 4. ด าเนินการตามแผนงาน 
 5. ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๕0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพใหม่ มีการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม เพ่ิมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
มีรายได้ มีงานท า มีความมั่นคง ยั่งยืน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มแม่บ้ำน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความส าคัญมากเพราะจะเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล และกลุ่มบุคคล เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและ
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ภายในกรอบ
ระยะเวลา ๒ ปี ที่จะพัฒนา ๕ ศักยภาพของพ้ืนที่คือ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ ศักยภาพ
ของพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศและท าเลที่ตั้งของแต่ ละพ้ืนที่ ศักยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่ใน ๕ กลุ่ม
อาชีพใหม่คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดการและบริกา ร ให้สามารถ
แข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก คืออเมริกา ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน 
เพ่ือแข่งขันไดใ้นเวทีโลก”  

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้น านโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ เพ่ือจัดการศึกษา
พัฒนาอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนมีรายได้ โดยจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะ
ท าให้การจัดการศึกษาของประเทศและขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้ประชาชนและประเทศชาติ และจะท าให้การจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเป็น
การพัฒนาอาชีพและการมีงานท าให้สอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและศักยภาพของพ้ืนที่ การ
ด าเนินงานโครงการด าเนินงานโดยการอบรมสัมมนาเพ่ือเข้าสู่ช่องทางการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้อาชีพ
เพ่ือการมีงานท า  
3. วัตถุประสงค ์
      ๑. เพ่ือจัดสอนอาชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมให้มีงาน
ท ามีรายได้ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ 
 ๓. เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้อาชีพมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนเรียนรู้ต่อไป 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

กลุ่มแม่บ้านประชาชนที่สนใจในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. จัดเตรียมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในโครงการ 
 3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์การด าเนินโครงการ 
 4. ด าเนินการตามแผนงาน 
 5. ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินการ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 10๐,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพใหม่ มีการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม เพ่ิมทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ มีรายได้ มีงานท า มีความมั่นคง ยั่งยืน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมอำชีพกลุ่มเกษตร 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การประกอบอาชีพของราษฎรพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย มีหลากหลายอาชีพ เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมาแต่บรรพบุรุษแบบดั้งเดิมมาตลอด เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น จึงท าให้
รายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต อีกทั้งเกษตรกรสามารถมีอ านาจต่อรองกับกลุ่มพ่อค้าคนกลางในการ
จ าหน่ายผลพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้นั้นจะจ าหน่ายโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง  
โดยเฉพาะพืชท้องถิ่นที่ปลูกง่ายใช้น้ าน้อยและให้ผลผลิตสูง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๘ (๗) บัญญัติให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร นั้น   
              องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการกลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็ง ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
     ๑.เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพเสริมและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แกก่ลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในพ้ืนที ่
   2.เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งและจ าหน่ายผลผลิตกล้วยที่ได้ราคาสูง 
         3.เพ่ือสร้างความสามัคคีแก่กลุ่มเกษตรกรและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าโครงการและเอกสารประกอบ  เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 ๒. คัดเลือกกลุ่มประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
    ๓. ด าเนินการจัดท าโครงการฯ 
    ๔. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการรายงานต่อผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพเสริมและเป็นการเพ่ิมรายได้เสริมให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
          2. กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จ าหน่ายผลผลิตกล้วยได้ในราคาที่สูง 
               3. กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม เป็นสังคม
วัตถุนิยม เน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ และเงิน เป็นหลัก  ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้
รู้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น  ความเห็นแก่ตัวจึงมากขึ้นในสังคม การรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันน้อยลง หวังพ่ึงพิงผู้อ่ืนจนลืมพัฒนาตนเอง ท าให้ขาดหลักการพึ่งตนเองสถานการณ์การพัฒนา
ปัจจุบันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับสังคมไทย จ าเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ให้เห็นและปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
พ้ืนฟูคุณธรรม จริยธรรม หรือภูมิปัญญาที่เคยมีอยู่คู่สังคมไทยให้กลับคืนมา เป็นสังคม/ชุมชนที่มีความอบอุ่น 
เอ้ืออาทรและพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืนในที่สุด  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖๘ (๗)  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยจึงได้จัดโครงการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนต าบลอมก๋อย ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
        ๑) เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและ

การ ปศุสัตว์ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
            ๒) เพ่ือพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พลังงานทดแทนการปศุสัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
            ๓) เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ ยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
            4) ส่งเสริมให้เกิดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเกษตรจากแหล่งอ่ืนที่อยู่นอกพ้ืนที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและการปศุ
สัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  ๑. จัดท าโครงการและเอกสารประกอบ  เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ด าเนินการจัดท าโครงการเศรษฐกิจชุมชนต าบลอมก๋อย 
    3. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการรายงานต่อผู้บริหารทราบ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๒๐,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนมีการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงาน

ทดแทนและการ ปศุสัตว์ โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
        2. ชุมชนมีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
พลังงานทดแทนการปศุสัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
     3. ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ ยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
     4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายเกษตรจากแหล่งอื่นที่อยู่นอกพ้ืนที่ 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ท าให้เกษตรกร
สนใจปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งในการผลิตพืชระบบนี้ที่ส าคัญคือปุ๋ยอินทรีย์ และ
จากสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกโดยทั่วไปของประเทศไทยมีประมาณอินทรียวัตถุต่ า กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพ่ือปรับปรุงดิน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง  
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แบบพ่ึงพาตนเอง  แต่เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ไม่นิยมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้มี
ผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่ายจ านวนมากในชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น  ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   
ปุ๋ยชีวภาพ  ปุ๋ยอินทรีย์น้ า  น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น และมีการโฆษณาสรรพคุณต่างๆ นานา ขาดการควบคุม
มาตรฐานและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในชื่อที่เรียกและสมบัติของปุ๋ย รัฐบาลจึงประกาศพระราชบัญญั ติปุ๋ย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ก าหนดความหมาย มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ บทลงโทษ เพ่ือคุ้มครองเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ย 
โดยมีกรมวิชาเกษตรเป็นหน่วยงานที่ดูแลให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และจากการวิเคราะห์ปุ ๋ย
อินทรีย์ที่ผู้ผลิตส่งตรวจโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดินพืชและวัสดุเกษตร ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน
ปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่น าส่งตรวจยังไม่ได้มาตรฐานตามที่กรม
วิชาการก าหนดเป็นจ านวนมาก และพบว่าผู้ผลิตยังขาดความเข้าใจเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ย
ชีวภาพ ผู้ผลิตเข้าใจว่าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยชนิดเดียวกัน ผู้ผลิตบางรายต้องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
แต่เติมปุ๋ยเคมีเพ่ิมธาตุอาหาร ส่วนผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพก็มีปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต ได้บริโภคผลผลิตที่มี
คุณภาพ และยังเป็นการลดการน าเข้าปุ๋ยเคมี  
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือ
การเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าอมก๋อย 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจประกอบการผลิตปุ๋ยเพ่ือการค้าได้ทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
ตามพ.ร.บ. ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. โรงงาน  
 2. เพ่ือให้ความรู้เรื่องวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต คุณสมบัติ ประโยชน์ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย
อินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพแก่ผู้ประชาชนที่สนใจ  
 3. เพ่ือให้ผู้ประชาชนสามารถแนะน าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ ยชีวภาพที่ถูกต้องแก่
เกษตรกรผู้ซื้อ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวน ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถด าเนินการผลิตปุ๋ยได้ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย และ พ.ร.บ. โรงงาน  
 2.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และความเข้าใจเรื่องประโยชน์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพแนะน าแก่เกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ย 

ล ำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการขยะรีไซเคิลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ือสนับสนุนทุนให้กับชุมชนและท้องถิ่นด าเนินโครงการที่จะพัฒนาไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นที่น่าอยู่ที่สุด และ 
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ 4 มิติ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และ ปัญญานั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย จึงเสนอโครงการขยะรีไซเคิลเพื่อชุมชน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  โดยพ้ืนที่
เป้าหมายคือ เป็นหมู่บ้านที่ติดถนนใหญ่ผู้คนสัญจรไปมามาก จึงท าให้สองข้างทางมีขยะที่ผู้คนผ่านไปมาทิ้งไว้
ท าให้ดูไม่สะอาดตาและภูมิทัศน์ที่สวยงามก็ดูจะจืดจางไป ประชาชนในหมู่บ้านไม่เล็งเห็นความส าคัญเท่าที่ควร 
ประกอบกับเป็นชุมชนการเกษตร จึงมีขยะจากผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือทิ้งจ านวนมาก รวมทั้งเศษอาหาร
จากครัวเรือนซึ่งไม่ได้มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม มีเฉพาะถังขยะของ อบต .ที่จัดรองรับไว้เป็นจุดๆและทิ้ง
ขยะปะปนกันทุกประเภท 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในขยะรีไซเคิล เพ่ือปัญหาขยะนั้น
ต้องได้รับการแก้ไขเพ่ืออนาคตขยะจะได้ไม่เป็นปัญหากับชุมชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 
2.เพ่ือให้ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ด าเนินโครงการ 
5. ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.ประชาชนมีความตระหนักและตื่นตัวในการจัดการขยะของชุมชนตนเองด้วยการร่วมมือกันคัดแยก
ขยะสดออกจากขยะแห้ง  
 2. ประชาชนร่วมใจกันคัดแยกขยะไว้ขาย ไว้เป็นอาหารสัตว์ ไว้ท าปุ๋ยตามธรรมชาติและท าน้ าหมักชีวภาพ 

ล ำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรตลำดนัดขยะ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จ านวนขยะในพ้ืนต าบลอมก๋อย ที่มากขึ้นทุกปี ท าให้
ตระหนักถึงอนาคต หากไม่มีการคัดแยก หรือการจัดการบริหารที่ดีอาจท าให้ขยะเป็นปัญหาในอนาคตได้ หลัก
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีความ ตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว  เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องแผนงานโครงการจัดการกับ
ขยะหมู่บ้านโดยการจัดการขยะทุกประเภท การเสริมสร้างพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าอมก๋อย 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนรู้จัดการคัดแยกขยะ  
2. เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าขยะ เพราะขยะบางชนิด สามารถขายได้    
4. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชน ประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย ได้รู้จัดกับการก าจัดขยะแบบยั่งยื่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวน ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกิจกรรม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ขยะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
  2. ชุมชนและเยาวชนมีรายได้จากการขายขยะ 
  3. เยาวชนมีจิตส านึกที่ดีในการทิ้งขยะและความสะอาดของหมู่บ้าน 

ล ำดับที่ 8 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ป่าต้นน้ า เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร ป่ามีความชุ่มชื้น เนื่องจากมีฝนตก มากกว่าบริเวณอ่ืน เมื่อฝน
ตกใบไม้จะท าหน้าที่รองรับน้ าฝน ล าต้นช่วยชะลอการไหลของน้ าฝน และรากท าหน้าที่ดูดซับน้ าเอาไว้ ท าให้น้ า
ค่อย ๆ ไหลซึมลงสู่แหล่งน้ าใต้ดิน ล าธาร และแม่น้ าอย่างช้า ๆ หากมีป่าอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ าตามธรรมชาติก็
จะไม่แห้งขอด “ป่าต้นน้ า” จึงเปรียบเสมือนแหล่งผลิตและเก็บกักน้ าตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ า
ล าธาร ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการเพ่ิมของจ านวน
ประชากร การประกอบอาชีพด้ านการเกษตรและการใช้ เครื่ องมือที่ทันสมัย และมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งต้นน้ าเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว  

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ ดูแลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของต าบล จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าต าบลอมก๋อยขึ้น เพ่ือปลูกจิตส านึกต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า และเพ่ือ
ฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ าของระบบนิเวศน์ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อฟ้ืนฟูความสมดุลของระบบนิเวศน์ธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ 

2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งต้นน้ า 
๓.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ แหล่งต้นน้ า 
๔.เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งต้นน้ า 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. ประสานกับกลุ่มเป้าหมายผู้น าหมู่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการฯ 
          ๒. จัดท าโครงการฯและเอกสารประกอบ เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ
       ๓. จัดเตรียมสถานที่ท าโครงการฯ 
       ๔. ด าเนินการจัดท าโครงการฯ 
       ๕. ประสานส่วนการคลังเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการฯที่ได้ใช้จ่าย 
           ๖. ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๕0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

ประชาชนต าบลอมก๋อยร่วมจัดท ากิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าท าให้บริเวณพ้ืนที่ป่าต้นน้ าต าบลอม
ก๋อยมีความสมดุลของระบบนิเวศน์และมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นทั้งต าบลอมก๋อย 

ล ำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดหมอกควัน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากไฟป่า 
การเผาในที่โล่งประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมล้อม ท าให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่ว
เมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
มากนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศให้ปัญหา
หมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยได้
ก าหนดเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
           1.ขั้นตอนเชิงป้องกัน (ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 - 20 กุมภาพันธ์ 2560) โดยด าเนิน
การบูรณาการทุกภาคส่วนให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ บริหารจัดการด้วยการชิงเผาและท า
แนวกันไฟป่า  
           2.ขั้นตอนการรับมือ (ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560) ซึ่งก าหนดเป็นช่วงเวลาห้าม
เผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ 60 วันห้ำมเผำเรำท ำได้  เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ด้วยการจัดชุดลาดตระเวน จัด
ชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็วและด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากจะเผาหลัง
วันที่ 20 เมษายน 2560 ต้องขออนุญาตจากนายอ าเภอก่อนด าเนินการทุกครั้งเพ่ือควบคุมการเผาโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่  
           3.ขั้นตอนสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่  20  เมษายน  2560 เป็นต้นไป)  บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าไม้  อนึ่ง พ้ืนที่ต าบลอม
ก๋อยและพ้ืนที่ใกล้เคียง ประสบไฟป่าและหมอกควันไฟป่าขึ้นเป็นประจ าทุกปี ท าให้พ้ืนที่บริเวณต้นน้ า ป่า
อนุรักษ์ ป่าชุมชน ได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมากท าให้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพ
ของประชาชน ตลอดจนท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณในการแก้ไขปัญหาในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
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ควันเป็นจ านวนมาก ประกอบจังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่าง
เด็ดขาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วง 60 วันห้ามเผาเราท าได้ เพ่ือเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ก าชับให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง นั้น   
            ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗  (๗) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   ได้ค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา จึงจัดท าโครงการรณรงค์ลด

หมอกควัน โดยได้แต่งตั้งชุด อพปร.ในการออกลาดตระเวนตรวจตราและระงับเหตุไฟป่าขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
          ๑. เพ่ือเป็นการลดไฟป่าและหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย  

     ๒. เพ่ือเป็นการลดการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ 
     3. เพ่ือสกัดกั้นไม่ได้ไฟลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
     4. ให้ราษฎรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาป่า 

4. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. วิธีด ำเนินกำร 

๑. จัดท าโครงการและเอกสารประกอบ เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
      ๒. ประสานติดต่อผู้น าชุมชนวันเวลาในการออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
          3. ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งชุดสมาชิก อปพร.ประจ าแต่ละหมู่บ้านเพ่ือสับเปลี่ยนกันออก
ลาดตระเวนและระงับเหตุหากเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ข้ึน 
         4. ประสานส่วนการคลังเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการที่ได้ใช้จ่าย 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๒๐0,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
          ๑. ไม่มีหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย  

     ๒. พ้ืนที่ปา่ไม้คงความอุดมสมบูรณ์ 
     3. ไม่มีการลุกลามของไฟป่าไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
     4. ราษฎรตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน 

ล ำดับที่ 10 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปลูกป่ำถำวรเฉลิมพระเกียรติ (ป่ำต้นน้ ำ) 
2. หลักกำรและเหตุผล 

  เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสิงแวดล้อม และเกิด
ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดอุทกภัยต่างๆ เช่น น้ าท่วมฉับพลัน ฝนแล้ง อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ 
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ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจ  ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ล้วนมาจาก
น้ ามือมนุษย์แทบทั้งสิ้น และสาเหตุหลักคือ การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพ่ิมของจ านวนประชากรที่
ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ประชาชนจึงมีการแผ้วถางป่าเพ่ือการเกษตร จับจองผืนป่าไว้ครอบครอง
หรือเป็นที่อยู่อาศัย การกระท าเหล่านี้ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลง หากยังไม่มีการฟ้ืนฟูหรือแก้ไขปัญหา
ก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การปลูกต้นไม้ทดแทนถือเป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่สามารถช่วยเพ่ิมปริมาณทรัพยากร
ป่าไม้ให้ทรงความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังช่วยสกัดกั้นน้ าป่าให้ไหล่บ่าป้องกันการเกิด
อุทกภัยได้  
             ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้จัดท าโครงการปลูก
ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๗) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่คุ้มครอง
ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
3. วัตถุประสงค ์
      ๑. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลอมก๋อย ได้แสดงถึงความจงรักภักดี  เ พ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
       ๒. เ พ่ือ ให้ ประชาชนใน พ้ืนที่ มี จิ ตส านึ กและเกิ ดความรั กความหวงแหนในการอนุ รั กษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ 
     ๓. เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 
      ๔. เพ่ือให้พ้ืนที่ป่าชุมชนมีความร่มรื่นและมีปริมาณต้นไม้เพ่ิมมากขึ้น 
     ๕. เพ่ือช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนในอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

๑. จัดท าโครงการและเอกสารประกอบ   เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        ๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการ     
           ๔. ประสานส่วนการคลังเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการที่ได้ใช้จ่าย 
   ๕. ด าเนินการจัดท าโครงการ 
    ๖. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๕0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

๑. ท าให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง เยาวชน และประชาชนใน พ้ืนที่
ต าบลอมก๋อย ได้แสดงถึงความจงรักภักดี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
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๒. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกและเกิดความรักความหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้        
       ๓. ท าให้พื้นที่บริเวณปลูกป่ามีความความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 
         ๔. ท าให้พื้นที่บริเวณปลูกป่ามีความสวยงามร่มรื่นและปริมาณจ านวนต้นไม้เพ่ิมมากข้ึน 
        ๕. ท าให้มีปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศเพ่ิมมากข้ึน 

ล ำดับที่ 11 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝำยชะลอน้ ำ (ฝำยแม้ว) 
2. หลักกำรและเหตุผล 

จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการพ้ืนที่ป่าต้นน้ าทรงแนะน าให้ใช้ ฝำยกั้นน้ ำ หรือเรียกว่า CHECK DAM หรืออาจเรียกว่า                 
ฝายชะลอความชื้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพ่ือปิดกั้นทางน้ าที่อาจเป็นร่องน้ ากัดเซาะล าห้วย ล าธารขนาด
เล็ก บริเวณป่าต้นน้ าของลุ่มน้ าต่างๆ โดยท าหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ าให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน               
ช่วยให้การกัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ าลดลง ช่วยเพ่ิมปริมาณน้ าในฤดูแล้ง กักเก็บ
ตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ าชั้นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุไว้ใน               
แหล่งน้ าให้เพ่ิมปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ าที่ทุกสายน้ าไหลผ่าน                  
โดยพระราชด ารัสที่ทรงพระราชทาน มีดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เห็นความส าคัญของการท าฝาย “ส าหรับต้นน้ า ไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณ
สองข้างล าห้วย จ าเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี เพราะจะช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ ส่วนตามร่องน้ าและบริเวณที่น้ า
ซับก็ควรสร้างฝายขนาดเล็กกั้นน้ าไว้ ในลักษณะ ฝายชุ่มชื้น แม้จะมีจ านวนน้อยก็ตาม ส าหรับแหล่งน้ าที่มี
ปริมาณน้ ามาก จึงสร้างฝายเพ่ือผันน้ าลงมาใช้ใน พ้ืนที่เพาะปลูก” 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือช่วยเก็บกักน้ า 
๒. เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า 
๓. เพ่ือช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ าในล าห้วย 
๔. เพ่ือช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากับน้ าในล าห้วย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1.   จัดประชุมชี้แจงโครงการฯแก่คณะกรรมการ และแจ้งแนวทางการด าเนินงานให้หมู่บ้านรับทราบ    
2. การจัดตั้งงบประมาณ/เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จัดเตรียม พื้นที่ด าเนินการ 
4. ประสานงานเชิญชวน หมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน/วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฝายชะล าน้ า  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 
7. ออกตรวจติดตาม และประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๑๐0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. ชุมชนมีส่วนรว่มในการท าฝายชะลอน้ า 
2. ประชาชนในชุมชนรู้จักประโยชน์ของฝายละน้ า 
3. ชุมชนมีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

      4. ภาพลักษณ์ของต าบลในด้านการรักษาป่าไม้/แหลง่ท่องเที่ยวและการรักษาคุณภาพของสิง่แวดล้อม ดีขึ้น 

ล ำดับที่ 12 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดระบบและพัฒนำฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 

อ าเภออมก๋อย  เป็นอ าเภอท่ีมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง  มีทรัพยากรธรรมชาติ  มีป่าไม้ที่สมบูรณ์  
มีน้ าตกที่สวยงาม  มีอ่างเก็บน้ าคลองป่าบอน  ซึ่งเป็นสามารถกักเก็บน้ าไว้หล่อเลี้ยงราษฎรทั้งในเขตอ าเภออม
ก๋อย  โดยผ่านล าคลองและล าห้วยต่างๆ จึงเหมาะสมที่จะพัฒนาสถานที่ต่างๆ  โดยเฉพาะน้ าตก ซึ่งมีน้ าตก
น้อยใหญ่  ดังนั้นบริเวณน้ าตกมีพ้ืนที่เหมาะสมแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งจาก
ในพ้ืนที่และต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวเป็นจ านวน  บริเวณโดยรอบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  จึงสามารถ
จะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ ถ้าหากได้มีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  อ าเภออมก๋อยจะเป็นอ าเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบวงจร  เช่นเที่ยวชมธรรมชาติ  
อ่างเก็บน้ า เดินเขาเยี่ยมชมสวนดอกไม้ถวายสมเด็จย่า  ชมวิถีชีวิต   ศึกษาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  ทั้งอาหารพ้ืนบ้านราคาถูก  เต็นท์ที่พัก  หรือห้องพัก  มี
ห้องน้ าสะอาด  และบรรยากาศที่หาชมได้ยาก  อีกทั้งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ยังเป็นนโยบายที่ส าคัญ
ของผู้บริหาร  อ าเภออมก๋อยจึงได้จัดท าโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารสนับสนุน 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวให้
เพ่ือให้ต าบลอมก๋อย มีรู้จักมากข้ึนและเป็นนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
3. วัตถุประสงค ์

1 .การอนุรักษ์  ป้องกัน  และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือยกระดับรายได้  พัฒนาการการท่องเที่ยวของอมก๋อย 
๓. เพ่ือให้เยาวชนได้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ด าเนินโครงการและติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๕00,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้สะดวก  ปลอดภัย  และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน 
 ๒. สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลอมก๋อยมีความหลากหลายขึ้น  ทั้งทางธรรมชาติ 
 ๓. ประชาชนเยาวชนรู้จักการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ 13 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสืบชะตำแม่น้ ำและบวชป่ำ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยขาดการควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้ทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในหมู่ประชากรในชนบท
และเกษตรกร  ซึ่งต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือเป็นรากฐานการผลิตและการด ารงชีวิต  อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด  

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง 
และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศ อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
ท าให้มีการใช้ทรัพยากรมีอัตราเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วยรวมถึงการมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่าง
ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจและให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมตลอดมา 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติ 
2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีในพัฒนาป่าไม้แหล่งต้นน้ าชุมชนบ้านดอกแดง3. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้

ชุมชนบ้านดอกแดงรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร/พ้ืนที่ด าเนินการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1.   จัดประชุมชี้แจงโครงการฯแก่คณะกรรมการ และแจ้งแนวทางการด าเนินงานให้หมู่บ้านรับทราบ    
2. การจัดตั้งงบประมาณ/เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จัดเตรียม พื้นที่ด าเนินการ 
4. ประสานงานเชิญชวน หมู่บ้านร่วมกับโรงเรียน/วัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการบวชป่า ในวันที่       มีนาคม  2552  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนดูแลรักษาป่า อย่างต่อเนื่อง 
7. ออกตรวจติดตาม และประเมินผล 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๒0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. ชุมชนมีส่วนรว่มในการอนุรักษ์ป่า 
2. ประชาชนในชุมชนมีในการปลูกป่า 
3. ชุมชนมีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

      4. ภาพลักษณ์ของต าบลในด้านการรักษาป่าไม้/แหลง่ท่องเที่ยวและการรักษาคุณภาพของสิง่แวดล้อม ดีขึ้น 

ล ำดับที่ 14 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชด าริเพ่ือ
ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอด
ระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติกว่า 60 ปี ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
จึงก าหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระด าริขึ้น  เพ่ือให้เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้
เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชด าริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่าน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ต่างๆ ให้กับสถาบันการศึกษา ในรูปของการให้ความรู้เชิงบูรณา
การผสมผสานการเรียนรู้จากพ้ืนที่จริงพร้อมกับคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่จะมาร่วมเป็นมัคคุเทศก์ประจ าภาค
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพ่ือท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาได้
อย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น   จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยจะได้ร่วมกันศึกษาและดูงานอย่างเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การก่อก าเนิด กระบวนการท างานและการสร้างคุณประโยชน์มหาศาลผ่านโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริแห่งหนต่างๆทั่วประเทศ   ท้ายสุดเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้บูรณาการความรู้
และประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต และช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้วยการเข้าสู่การแข่งขันประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ เพ่ือสื่อสารข้อมูลที่ได้รับ ถ่ายทอดไปสู่
ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัวต่อไป เพ่ือเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสานต่อแนวพระราชด าริ เพ่ือสร้าง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบต่อไป 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการอันเนื่องมากจาก
พระราชด าริ เพ่ือแก้ปัญหาความเป็นอยู่ในพ้ืนที่  
3. วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาว
ไทย มายาวนานกว่า 60 ปี  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชด าริจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
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2.  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหา
กรุณาธิคุณ และพระราชด าริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3.  เพ่ือสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสานและน้อมน าพระราชด าริไปใช้การด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
และสามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ด าเนินโครงการ 
5. ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา และเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่สืบสานแนวความคิดและความส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสืบต่อไป 

๒.  โอกาสในการเรียนรู้และศึกษา แนวพระราชด าริ การด าเนินงาน ผลงานและความส าเร็จของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ 

๓.  โอกาสในการเรยีนรู้กับเกษตรกรผู้น้อมน าแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงมาประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต 

ล ำดับที่ 15 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมแกนน ำเศรษฐกิจพอเพียงต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ในสังคมยุคบริโภคนิยมที่รับเอากระแสวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นตัวก าหนดค่านิยมให้กับเยาวชน
ไทยจนหลงลืมรากเหง้าและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปอย่างรวดเร็ว จนอยากที่จะต้านทานกระแส
ดังกล่าวได้ ในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองมีความแตกแยก แบ่งสี เลือกข้าง สับสนไม่แน่นอน จนขาดหลักยึด
เหนี่ยวที่จะน ามาเป็นหลักการด ารงชีพให้มีความยั่งยืนและมั่นคงได้ ด้วยแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาท เรื่องความพอมี พอกิน พอใช้ ครั้งแรกที่ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 
2517 ไว้ความตอนหนึ่งว่า “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามขั้นตอน ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี 
พอกิน พอใช้ของประชาชน เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อ
ได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริม ความเจริญและฐานะทาง
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เศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยล าดับต่อไป”จากแนวทางพระราชด ารินี้เองทางกลุ่มเครือข่าย ได้ตระหนักถึงบทบาทของ
เยาวชนที่จะต้องท าหน้าที่ส าหรับรักษาบ้านเมืองต่อไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ เมื่ออายุถึงขึ้นที่จะเรียกว่าผู้ใหญ่ ได้เล่า
เรียนมาแล้วเพ่ือให้ปฏิบัติงานของประเทศชาติต่อไป จะต้องเตรียมตัวเพ่ือปฏิบัติงานนั้นในเวลาที่ต้องหาความรู้
ใส่ตัว ฝึกฝนจิตใจ ฝึกฝนความคิดท่ีดี เพื่อให้เข้าใจให้มีความคิดพิจารณาให้มีเหตุผลที่แน่นเฟ้น มีเหตุผลที่จะใช้
การได้ เพื่อแยกสิ่งที่ดีท่ีควรท าจากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ควรท า ฉะนั้นหน้าที่ของเยาวชนก็คือการเรียนรู้ แล้วก็นอกจาก
การเรียนรู้เมื่อเรียนแล้ว ก็เริ่มช่วยกันสร้างความม่ันคงแก่บ้านเมือง โดยใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์พัฒนา
บ้านเมืองให้มั่นคง 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการฝึกอบรมแกนน า     
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ปัญหาความเป็นอยู่ในพื้นท่ี  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
2. เพ่ือให้ให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตารมหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนอันจะน าไปสู่การมี

ส่วนร่วมในการปกป้องรักษาท้องถิ่นของตน 
4. เพ่ือส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ และให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีจิตอาสา

ช่วยเหลือสังคม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ด าเนินโครงการ และติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๕0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตกับกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
2. ท าให้กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่มีจิตอาสาและรู้จักเสียสละเพ่ือสังคม 
3. เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่รักษ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
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ล ำดับที่ 16 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี 
2.หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5)  
พ.ศ.2546 มาตรา  66  องค์การบริหารต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 
         องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี พ้ืนที่อาณาเขตและสถาน
ประกอบการที่จะต้องจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดหาของช าร่วย หรือ
ของที่ระลึก ส าหรับมอบให้ผู้มาช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึง
ได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้มีความถูกต้องและเกิดความยุติธรรมในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผู้เสียภาษี 
3.วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามก าหนดเวลา 
         2. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน 
        3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสองสลึง 
         4. เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสองสลึง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
     ประชาชนผู้มีที่ดินในครอบครอง  ผู้ประกอบการค้า  สถานบริการต่าง ๆ   ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย ที่ต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มาช าระภาษีตรงตามก าหนดเวลา 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
        4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
6.วิธีด ำเนินกำร 
         1 จัดท าและเสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการจัดท าของที่ระลึก ส าหรับผู้มาช าระภาษีฯ  
        2 ด าเนินการจัดหาของช าร่วย หรือของที่ระลึก ส าหรับมอบให้ผู้มาติดต่อช าระภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ และใบอนุญาตฯต่างๆ ของส่วนการคลัง  
       3 ด าเนินการมอบของช าร่วย หรือของที่ระลึก ให้ผู้มาติดต่อช าระภาษีฯ 
       4 หลักเกณฑ์การมอบของที่ระลึก ส าหรับผู้ที่มาติดต่อขอช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษี
บ ารุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆมีดังนี้              
7.สถำนที่ด ำเนินกำร  
        องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
8.งบประมำณ  
        จ านวน 30,000 บาท  
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลก๋อย (ส่วนการคลัง) 
10.ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
   1. ท าให้ประชาชนพร้อมใจและสนใจหันมาช าระภาษีมากขึ้น 
    2. ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย กับประชาชนผู้เสียภาษี 
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   3. การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   4. ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

5. ท าให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
          6. ท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 
 
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรบรรพชำภำคฤดูร้อน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน มีปัญหาต่างๆเกิดข้ึนและกระทบต่อเยาวชนและประชาชนชาวไทย
เป็นอย่างมาก เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหามั่วสุมของเด็กวัยรุ่น ปัญหาสิ่งยั่วยุจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ต่างๆเป็นต้น เนื่องจากเยาวชนและประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิต 
ตามหลักธรรมของพระศาสนา การแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปจากสังคม จะต้องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีให้แก่ประชาชนในชาติ ควบคู่กับการพัฒนาด้านวัตถุ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
จึงเห็นควรจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวช ในช่วงปิดภาคเรียนในฤดูร้อน เพ่ือเป็น
การทดแทนพระคุณ บิดา มารดา และเพ่ือสนับสนุนเยาวชนให้ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมค าสอนโดยตรงจาก
พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจะท าให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวัดกับพระศาสนามากขึ้น และสามารถน าความรู้ ตาม
หลักธรรมค าสอน มาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  อันจะเป็นการแก้ปัญหาอันไม่พึงประสงค์ในหมู่
เยาวชน และปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการบรรพชาภาคฤดูร้อน 
เพ่ือให้เยาวชน ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ และเป็นการทดแทนพระคุณ บิดา มารดา และได้เรียนรู้พระธรรม 
และค าสั่งสอนของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือส่งเสริมประเพณีการบรรพชาอุปสมบทให้ได้รับการสืบทอด และแพร่หลาย 

     2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์กับตนเอง โดยการศึกษา 
หลักธรรมทางศาสนา และสามรถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
     3. เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนในชาติได้รับการปลูกฝังและพัฒนาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ประชาสัมพันธ์เยาวชน ที่สนใจอุปสมบท ภาคฤดูร้อน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านศีลธรรม จริยธรรมดียิ่งขึ้น 

2.เยาวชนมีความซาบซึ้งและสามารถปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสนพิธีได้ถูกต้อง 

3.เยาวชนมีความตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อบุพการีและสังคมดีขึ้น 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล 5 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วย การ
กระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด
และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบจ้วง 
ดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสานึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรม 
อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง  

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยมีความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล ๕ มา
ประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วน 
ในประเทศร่วมมือกันด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และท าให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน 
โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ซึ่งจะน าพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้สังคมไทย  มีศีลธรรม 
และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้ก าหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยและผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชนและพนักงาน อบต.อมก๋อย ได้น า
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขึ้น ซึ่งเมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้นๆก็ย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข 
สงบเรียบร้อยต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  

๒. เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความม่ันคง ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในประเทศ  

๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน และพนักงาน อบต.อมก๋อยและประชาชนได้น าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข เพ่ือปลูกฝังจิตสานึกและสร้างความตระหนัก รัก
และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง 

๔ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณภาพจริยธรรมที่ดีแก่  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ประชาชนบ้านยางเปา หมู่ที่ 2 ต าบลอมก๋อย  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าพนักงาน จ้าง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนบ้านยางเปา  ม.2, ม.14  ได้ด าเนินจัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 
พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติตาม หลักศีล ๕ 
เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ทาให้สังคมสงบ ร่มเย็น และมีความสุขอย่างยั่งยืน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 วัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

๑. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ  
 ๒. จัดประชุมวางแผนงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนบ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มี
จิตส านึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ถิ่นก าเนิดของตนเอง ด้วยการ
สร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
            ๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาชนบ้าน 2๐ ความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็น ของกันและกัน มี
ความเอ้ือเฟ้ือ เป็นสังคมเครือญาติ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล    

เนื่องจากปัจจุบันนี้สังคมไทยมีการพัฒนาเร็วมากและรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะ สม 
โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้
เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่า ทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตส านึกรักองค์กร 
ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถน าหลักของพระพุทธศาสนา
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มาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งใน
ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าใน
อดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้ พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบ
วินัย ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุขปัญหาความสามัคคีในองค์กรเป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย
เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างข้ึน 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยาธรรมในต าบลอมก๋อย
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างได้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร  

2. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อยมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
           3. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย รู้จักการท างานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย รวมจ านวน  94 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
2. ประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม  
3. ด าเนินการโครงการฝึกอบรมตาม วัน เวลาและสถานที่  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิก พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างได้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร  
          ๒. ท าให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย สามารถน าเอาหลักความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไป ปรับใช้ในการปฏิบัติ
ตนและด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                                                                                                                    



 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                              หนา้ 59 
 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรค่ำยคุณธรรมต้ำนภัยยำเสพติดต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 

จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมระบบการสื่อสารเทคโนโลยี 
ท าให้ความเสื่อมถอยทางจริยธรรม  และปัญหาสังคม ท าให้เกิดช่องว่างในสถาบันครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา จนส่งผลกระทบถึงพฤติกรรมของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน บางรายหันกลับไปทดลองและ
พ่ึงพายาเสพติดในการแก้ปัญหา ปัญหายาเสพติดจึงเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนมากขึ้น ดังนั้นจึงมีนโยบายในการ
ป้องกันปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมให้หมดสิ้นไป เพ่ือป้องกันไม่ให้มี
การแพร่ระบาดไปสู่เยาวชน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตได้   
       องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย ที่จะเจริญเติบโตขึ้นและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต ในเขตพ้ืนที่ต าบลอมก๋อยมีเยาวชนที่ให้ความนับถือศาสนาทั้ง
ทางด้านศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ เยาวชนมีความเชื่อที่แตกต่างกันไป การดึงเอาข้อดีของแต่ละศาสนามา
ถ่ายทอดให้ความรู้แก่เยาวชนจะท าให้เยาวชนมีอัตราการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง  และยังเป็นเกาะ
ป้องกันให้แก่เยาวชนในต าบลอมก๋อยได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
ประชาชนในเขตต าบลอมก๋อย สร้างจิตส านึกแก้ไขพฤติกรรมของตนเองในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีการ
สอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดขึ้นในชุมชน   ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนและทุกหน่วยงาน
ต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือตลอดจนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนร่วมกัน เพ่ือให้เยาวชนได้กล้าปรึกษา
และไว้วางใจบุคคลในชุมชนตนเองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือลดปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และเยาวชนในต าบลอมก๋อย 
2.เพ่ือให้เยาวชนมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3.เพ่ือให้เยาวชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
4.เพ่ือให้เยาวชนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 กลุ่มเด็กและเยาวชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

๑. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
๒. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๔. ประสานผู้น าชุมชน 
๕. ด าเนินการ ค่าคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด 
๖. สรุปประมวลผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๑๕๐,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ปัญหายาเสพติดกลุ่มเยาวชนในเขตต าบลอมก๋อยลดลง 
          2. เด็กและเยาวชนในเขตต าบลอมก๋อยมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มากขึ้น 
     3. เด็กและเยาวชนในเขตต าบลอมก๋อยรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
       4. เด็กและเยาวชนในเขตต าบลอมก๋อยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอนรุักษ์วัฒธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้ง ในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย 
ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด 
รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายกันในพ้ืนที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม
และจิตใจ ท าให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่ ง
สมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิปัญญา
หลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่น 

การเรียนรู้ภูมิปัญญาให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือให้เยาวชน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดประมวลผลตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชมโดยตระหนักถึง
ความส าคัญของชุมชนมีความเข้าใจรากเหง้าความเป็นวัฒนธรรมแบ่งปันเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรู้วิถีการด ารงชีวิตชุมชนภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่มีมาช้านานบนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยท าให้ประชาชนเข้าใจ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหาจึงจัด โครงการ
สืบสานสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญำไทย ขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ รักษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็น อัตลักษณ์เฉพาะตัว เพ่ือให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว 
ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้
สร้างไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงจัดโครงการสืบสานสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญำไทย 
ขึ้นให้เด็กเยาวชน รุ่นลูกหลานโดยการสืบทอดประเพณีสะล้อซอซึง สืบต่อๆมา โดยเยาวชนและผู้สูง อายุใน
หมู่บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 9 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดการร้องและซอให้แก่
เด็กเยาวชนเป็นผู้สืบทอดต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
๑ .เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  ๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม  และ
ความเป็นไทย 

๓. เพ่ือให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชน  จ านวน  75  คน 
          วิทยากร    จ านวน   2  คน 
 รวมทั้งสิ้น   75    คน   ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานสืบสานสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญำ
ไทย ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นการร้องและซอ ให้คงอยู่สืบต่อไป                                                                                                            
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

๑. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
๒. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดท าโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
๓. ประสานผู้สืบทอดการร้องและซอในต าบลอมก๋อย เพ่ือเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กเยาวชน 
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๕. ประสานกับผู้สูงอายุและประชาชนในหมู่บ้านใหม่ดินแดงสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
๖. ประสานขอใช้สถานที ่
๗. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
๘. จัดตารางเวลาท ากิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๙. ด าเนินการตามก าหนดการโครงการฯ 
๑๐. สรุปและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๒๕,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
๒. เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม
และความเป็นไทย 
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๓. เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

ล ำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำสู่ลูกหลำน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่แวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นตัวก าหนด
รากฐานทางภูมิปัญญาดั่งเดิมที่สืบทอดมา วัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศเพราะ
การพัฒนาควรยืนอยู่บนรากฐานของตนเองและภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืนในระยะยาว โดยจะต้องด าเนินงานในลักษณะองค์รวม คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมอันดีงามโดยริเริ่ม
ในระดับท้องถิ่น ซึ่งแนวทางการพัฒนาควรเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของความพอเพียง โดยใช้
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน ศาสนาและ
สถาบันการศึกษา  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลอมจ าเป็นต้องวางรากฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ได้ซึมทราบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากปัญหา
สังคมต่าง ๆ นานาที่เกิดขึ้น ซึ่งแนวทางส าคัญคือการให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนท้องถิ่น
ได้คือ จิตส านึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา น้อมน าคุณธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะดังกล่าวแก่เยาวชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้าน
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามอันน าไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณส์ังคม 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และกระตุ้นให้เยาวชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงได้  

๒. เพ่ืออนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีถูกต้องตามแบบฉบับ ให้คงอยู่สู่เยาวชนตลอดไป  
๓. เพ่ือสร้างทัศนคติ ค่านิยม ให้เยาวชนเกิดความรักถ่ินฐาน หวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม อันดีงามให้

อยู่คู่สังคมไทย  
๔. เพ่ือให้เยาวชนเห็นคุณค่าและมีทักษะชีวิต สามารถน าไปใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติได้ใน

ชีวิตประจ าวัน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการปรึกษาหารือในการจัดท าโครงการ และกิจกรรม   

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดงาน 
4. ด าเนินโครงการและ ติดตามและประเมินผล 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.lomkaolocal.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D236%3A2012-05-22-07-22-28%26catid%3D34%3A2012-01-22-09-07-29%26Itemid%3D61&ei=5l2FU6T9ItCJuASC_YCgCQ&usg=AFQjCNGJybnVbOj5wmBRngPIGY3diQXCyA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.lomkaolocal.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D236%3A2012-05-22-07-22-28%26catid%3D34%3A2012-01-22-09-07-29%26Itemid%3D61&ei=5l2FU6T9ItCJuASC_YCgCQ&usg=AFQjCNGJybnVbOj5wmBRngPIGY3diQXCyA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGIQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.lomkaolocal.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D236%3A2012-05-22-07-22-28%26catid%3D34%3A2012-01-22-09-07-29%26Itemid%3D61&ei=5l2FU6T9ItCJuASC_YCgCQ&usg=AFQjCNGJybnVbOj5wmBRngPIGY3diQXCyA
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๓0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เยาวชนและชุมชนท้องถิ่นเกิดทัศนคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดการรักถ่ินฐานบ้านเกิด  
 ๒. เยาวชนและชุมชนเกิดความตื่นตัวและเห็นถึงบทบาทของสตรีในการช่วยยกระดับชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
พร้อมทั้งหันมาให้ความส าคัญและร่วมใจกันอนุรักษ์ให้ภูมิปัญญาอยู่อย่างยั่งยืนในชุมชนไปชั่วลูกหลาน 
 ๓. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
เรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชน 

ล ำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดงำนบุญสลำกภัตรในเขตต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันนี้สังคมไทยมีการพัฒนาเร็วมากและรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาใช้                    
ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามากมายท าให้สถาบันครอบครัวเริ่มห่างเหินจากกัน
และห่างเหินจากวัด ท าให้ครอบครัวเกิดปัญหาและยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ครอบครัวแตกแยก และ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ไม่เข้าวัด ไม่เข้าโบสถ์ ดังนั้นทางส่วนการศึกษาฯ จึงถือโอกาสในช่วง เดือน กรกฎาคม 
๒๕60  จัดโครงการสลากภัตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้ เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และไ ด้ เล็งว่า                                                             
วิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือท า
ให้เกิดจิตส านึก ต่อพระคุณของพ่อแม่และผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับฟังการบรรยายเกี่ยวกั บเรื่อง 
การฝึกปฏิบัติตนต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ และการเข้าวัด เข้าโบสถ์ จะช่วยท าให้พ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี มี
เมตตากรุณา และมีคุณธรรมซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้
ประชาชนทั่วไปและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาภายในครอบครั วได้ ท าให้สังคมไทยและ
ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือให้  เยาวชน และประชาชนในเขตต าบลอมก๋อย ได้รักษาขนบธรรมเนียมไว้  
     ๒. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย สามารถน าเอาหลักความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย สามารถน าเอาหลักธรรมและการปฏิบัติตนในเรื่องของการรักษา
ขนบธรรมเนียมไว้  ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                                                                                                                         
6. วิธีด ำเนินกำร 

๑. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
2. ประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากวัดต่างๆ  
3.  ด าเนินการโครงการจัดกิจกรรม ตาม วัน เวลาและสถานที่  
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4.  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ                                                                                                                 
5.  น าผลสรุปที่ได้ไปปรับใช้ภายในหน่วยงานและเผยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ                                                                                                                  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๒๐,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ท าให้ เยาวชน และประชาชนในเขตต าบลอมก๋อย ได้รักษาขนบธรรมเนียมไว้ตลอดไป    
๒. ท าให้ ประชาชนในพื้นที่ต าบลอมก๋อย สามารถน าเอาหลักความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากร

ไป ปรับใช้ในการปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

ล ำดับท่ี 8 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสรงน้ ำพระธำตุ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การสรงน้ าพระธาตุ เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมาแต่โบราณ ที่นิยมกระท าเป็นประจ าทุกปี
เปรียบเสมือนการได้สรงน้ าพระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยทั่วไปจะกระท าในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา หรือ วันงานเทศกาลประจ าปี เช่น  สงกรานต์ เป็นต้น และวิธีปฎิบัติในการสรงน้ า ก็จะ
แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความเชื่อ และความศรัทธา ของแต่ละท้องที่นั้นๆ หรือแล้วแต่บุคคล สมัยโบราญ
มักจะบูชาพระธาตุด้วยเครื่องหอม และข้าวตอกดอกไม้ ตามปกติแล้วจะสรงน้ าพระธาตุด้วยน้ าสะอาด อาจเจือ
ด้วยน้ าหอม เนื่องจากองค์พระธาตุส่วนใหญ่บรรจุอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์  การสรงน้ าจริงกระท าโดยการราดน้ าบน
องค์พระเจดีย์ พระธาตุบางองค์จะต้องใช้น้ าจากแหล่งพิเศษ กล่าวได้ว่าคติการบูชาพระปีเกิด และต านานที่
เกี่ยวข้องสะท้อนถึง การเผยแผ่ของพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจ ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้อ่ิมใจในบุญกุศล 
ทว่ายังได้ชมศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันดีงาม ของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้นทางกองการศึกษาฯ จึงถือ
โอกาสในช่วง เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน  ๒๕61  จัดโครงการสรงน้ าพระธาตุ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงจัดโครงการสรงน้ าพระธาตุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2561  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง บุคลากรอบต.อมก๋อย ผู้น าชุมชน เยาวชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารต าบลอมก๋อย ทุก
เพศ ทุกวัย  
     ๒. เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

3. เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึก ให้เกิดการบูรณาการ ในการร่วมกันระหว่าง ชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง บุคลากรอบต.อมก๋อย ผู้น า

ชุมชน เยาวชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารต าบลอมก๋อย ทุกเพศ ทุกวัย สามารถน าเอาหลักธรรมและ
การปฏิบัติตนในเรื่องของการรักษาขนบธรรมเนียมไว้  ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                          
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 วัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
2. ประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากวัดต่างๆ  
3. ด าเนินการโครงการจัดกิจกรรม ตาม วัน เวลาและสถานที่  
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ                                                                                                                 
5. น าผลสรุปที่ได้ไปปรับใช้ภายในหน่วยงานและเผยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ                                                                                                                  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๕0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดความสามัคคี คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
บุคลากรอบต.อมก๋อย ผู้น าชุมชน เยาวชนเยาวชน และประชาชนในเขตต าบลอมก๋อย     
          ๒. ท าให้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง บุคลากรอบต.อม
ก๋อย ผู้น าชุมชน เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป                                                                                                        

ล ำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเพณีสงกรำนต์และด ำหัวผู้สูงอำยุต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยในวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายนของทุกปี ทางภาครัฐได้ก าหนดให้เป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ 
ของไทย ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยจะได้จัดพิธีรดน้ าด าหัว และขอพรปีใหม่ผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ซึ่งเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพ่ือให้ลูกหลานได้ส านึกใน
พระคุณของผู้สูงอายุประกอบกับปัจจุบันนี้กระแสวัฒนธรรมตะวันตก ได้เข้ามาอิทธิต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นส่วนมาก ส่งผลให้ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมต่างๆก าลังจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของชุมชน
นับเป็นการสูญเสียภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่งของไทย 
           เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย จึงได้จัดท าโครงการประเพณีสงกรานต์และด าหัวผู้สูงอายุต าบลอมก๋อยขึ้น ตามมาตรา ๖๗ (๕) 
(๖)(๘) และมาตรา ๖๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖       
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3. วัตถุประสงค ์
๑ เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ของไทยไว้ 
๒  เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าไม่ถูกทอดทิ้ง 
๓  เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของประเพณีสงกรานต์ไทย 
๔  เพ่ือให้ลูกหลานมาพบปะสังสรรค์ 
๕  เพ่ือให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงประเพณีสงกรานต์ของไทย และหันมาเที่ยวเมืองไทย 

 ๖  เพ่ือให้เยาวชนรุ่นหลังไทยหันมาสนใจประเพณีของไทยเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.อมก๋อย ผู้สูงอายุ เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จ านวน ๓5๐ คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

๑  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ  
 ๒  จัดประชุมวางแผนงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

๓  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือ 
๔   ด าเนินการตามแผนงาน 
๕   สรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ ๖0,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑  ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.อมก๋อย ผู้สูงอายุ 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตต าบลอมก๋อยได้อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ของไทยไว้ 
 .๒  ท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าไม่ถูกทอดทิ้ง 
 ๓  ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.อมก๋อย ผู้สูงอายุ 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตต าบลอมก๋อยเห็นถึงความส าคัญของประเพณีสงกรานต์ไทย 

ล ำดับที่ 10 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรศูนย์พัฒนำครอบครัวอบอุ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ครอบครัว คือสถาบันมูลฐานของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและก าหนด
สถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
และพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติ ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 67 (7) บัญญัติ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของครอบครัว สตรี เด็ กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการให้ได้รับการพัฒนาในด้านจิตใจเพ่ือสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวเข้มแข็ง จึง
ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวอบอุ่นข้ึนเพ่ือให้คนในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ติดเชื้อและครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของครอบครัว  
๒. เพ่ือให้สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพ่ือให้สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ติดเชื้อและครอบครัวให้เข็มแข็ง 
4. เพื่อตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของสตรีในครอบครัว 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
กลุ่มครอบครัว  สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และประชาชนในเขตต าบลอมก๋อย 

6. วิธีด ำเนินกำร 
๑. ส ารวจข้อมูลครอบครัว สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ติดเชื้อ ภายในพื้นท่ีที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ 
2. ประสานงานกับวิทยากร ก าหนดเวลา สถานที่จัดกิจกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
4. ติดตามประเมินผล7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
งบประมาณ ๑๐,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. เพ่ือให้สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของครอบครัว  
๒. เพ่ือให้สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เพ่ือสร้างครอบครัวให้เข็มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ล ำดับที ่11 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “Big Cleaning Day” 
2. หลกักำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 
2559) ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับ ซ้อน มากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน 
สังคม และระเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป   เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ         
ฉบับที่ 11  ที่ก าหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ      
การเปลี่ยนแปลง” จึงจ าเป็นที่จะต้องท าให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพ่ือ
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ส่งเสริมทุนทางสังคม บนพ้ืนฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ทุกๆด้านจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พ้ืนที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตส านึก และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชนเพ่ือเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนต าบลอมก๋อย ให้เป็นต าบลที่สะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นการร่วมกันท าความ
ดีถวายในหลวง  

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอความสะอาด เรื่องมลพิษ
ด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่ ดูแลรักษา อ านวยความสะดวก ไม่ให้พ้ืนที่สกปรก  โครงการ Big Cleening Day จึง
เกิดข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันท าความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองในมี
ความสะอาดเรียบร้อย ประกอบกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (2) และ (7) แห่ง
พระราชบัญญัติสภา-ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 
2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
3. เพ่ือพัฒนาต าบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการอยู่อาศัย และการ

ด ารงชีพ ที่ดีของประชากร 
4. เ พ่ือให้ผู้ น าชุมชนและชาวบ้าน ได้ปรับปรุ งภูมิทัศน์  ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่ ง

สาธารณประโยชน์ เช่นศาลากลางบ้าน  แหล่งน้ า หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสะอาด สวยงาม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 ท าความสะอาดพ้ืนที่ในเขตต าบลอมก๋อย โดยร่วมกับภาคประชาชน  
 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
หมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
2. ประชุมและเสนอรายละเอียด 
3. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 

 4. จัดทีมพลังประชาชน แบ่งพ้ืนที่การท าความสะอาดทั่วทั้งต าบลอมก๋อย โดยมีการเก็บ กวาด ถาง
หญ้าริมทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง ท าส านักงานก็มีการท า 5.ส 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม ท าให้
คุณภาพชีวิตการท างานดีขึ้น 
 2. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
 3. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

๔. พ้ืนที่ในต าบลหนองพลับมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
๕. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 
๖. ทุกภาคส่วนร่วมกันท าให้ต าบลหนองโนเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และน่าอยู่ เข้าสู่

สังคมท่ีมีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ล ำดับที่ 12 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “โตไปไม่โกง” เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน  กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  ให้เด็กและเยาวชน 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ ส าคัญ ที่ท า
ให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผล
ที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์
จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
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  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ  

  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ ส่วนรวม  
4. เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  จ านวน ๑0๐ คน  
  เชิงคุณภำพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  

  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

6. พื้นที่ด ำเนินกำร   
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย   

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจรติของผู้บริหำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง         
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น  ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจ ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
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หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย       
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 2. ผลลัพธ์ 
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 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนต าบลอมก๋อย         
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
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 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผดิชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต     
ของเจ้าหน้าที่ได้ 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  และด า เนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
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 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย       
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกำรบริกำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการ
ทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงา น           
เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่ งเสริมผู ้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    
3. วัตถุประสงค ์
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน      
และไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกกอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร :  มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
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ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหาร-ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส 
ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
นโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการ  ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ            
และถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
 - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรม “กำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

ล ำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรจำ้งส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ทั้งท่ีเป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2496 
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ  ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
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การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้ท้องถิ่น
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด  
  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ  
  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  งบประมาณ 30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย จ านวน 1 เล่ม  
  10.2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 



 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                              หนา้ 81 
 

ล ำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงกำร :  กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติง านเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล โดย
แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และพนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่   เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล    
อมก๋อย โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อยที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                              หนา้ 82 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ล ำดับที่ 8 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน          
ในการจัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ล ำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรกำรลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
2. หลักกำรและเหตุผล  
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ให้สั้นลง  
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลอมก๋อย 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด ำเนินกำร  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
อมก๋อยและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

ล ำดับที่ 10 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)          
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ต าบลอมก๋อย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

ล ำดับที่ 11   
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำป ี
 2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552) มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
และมาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อ
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มาตรา  58/5  ... ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และให้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   
3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชน
ทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
 2.เพ่ือรายงานการ รับ – จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
 3. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 4. เพื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนนิงานประจ าป ี
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท ารายงานประจ าปี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานประจ าปี 

ล ำดับที่ 12 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรประชำชน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าว
ได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทาง
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ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงมีการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัด ให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 5. จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 



 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                              หนา้ 88 
 

 
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ล ำดับที่ 1 
1. ชือ่โครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลคลองจิกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ต าบลใกล้เคียง และผู้มาติดต่อราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร  
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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 3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 (1) ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 (2) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 (3) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 (4) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
 (5) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 (6) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
 (7) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่ งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น   
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
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ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร  
 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติ
อ านาจหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ
ในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจ
ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รองนายก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 3 เรื่อง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร  
 1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณา 
 2. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : มอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อ านาจอยู่กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจ
เป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้อ านวยการกองช่าง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร  
 เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหาร-ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือ
เข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลอมก๋อย ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อย่างสม่ าเสมอ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้
เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์กรที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
  - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย    
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
  6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  
จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลหนองสรวง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็น   ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ         
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี        
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกนัพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

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

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1. ชี้แจงส านัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
 - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
 - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 

ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
ภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง สตง.แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั งหวัดให้ เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย  ฝ่าย    
นิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 - ทุกส านัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต    
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
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 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้ าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
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 4. เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

ล ำดับท่ี 6 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อยว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง    
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 



 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                              หนา้ 102 
 

4. เป้ำหมำย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อยให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่ งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2. เพื่อเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้ำหมำย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 1. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
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 3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
7. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2๕๖๐ เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่ง ใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีใน  ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ-ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ   เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยั งผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 

1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ด าเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก                   
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
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3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง        
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ล ำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลอมก๋อย” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเว็ปไซด์ เฟสวิทยุท้องถิ่นฯ 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

ล ำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสู ง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ มีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย      
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง 
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ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผล
ต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป้ำหมำย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโนให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 5. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 6. รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
 7. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 8. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 9. จัดท า spot 
 10. เสียงตามสาย 
 11. อื่นๆ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. เสนออนุมัติโครงการ 
 2. ด าเนินการประชุม 
 3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน  ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน เป็นตัวชี้วัดโดยก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ล ำดับที่ 8 
1. ชื่อโครงกำร : อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 12 วรรคท้าย ก าหนดให้มีสถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลางด าเนินการตาม
ระเบียบจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าเป็นผู้ด าเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของ
สถานที่กลางด าเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ท าเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของสถานที่กลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
หรือส่วนราชการอ่ืนที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กาง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จะต้องจัดให้มีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพ่ือหาผู้รับจ้างใน
การด าเนินโครงการพัฒนาของตนเป็นประจ าและมีจ านวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย
ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายป้องกันปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการสมยอมใน
การเสนอราคา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้
สถานที่กลางที่จังหวัดก าหนดเพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ในการยื่นซองและเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอมีความ
โปร่งใสเชื่อถือได้ 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือให้สถานที่รับซอง – เปิดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพร้อม ปลอดภัยและ
สามารถด าเนินการตามได้ตามระเบียบกฎหมาย 
 4. เพื่อสร้างการบริการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มาติดต่อ 
 5. เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการด าเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพร้อมอยู่เสมอ 
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 6. เพื่อสร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอแม่สายเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 7. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางปะอิน ให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีสถานที่ส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานและอ านวยการจัดซื้อจัดจ้างและการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลที่ดิน , ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
ที่ดินเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดูแลท าความสะอาดภายในศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร 
 4. จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ และอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้พร้อมเสมอ 
 5. จัดให้มีการบริการที่ดีต่อผู้ติดราชการและผู้เข้าร่วมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความประทับใจ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภออมก๋อย ที่ตั้ง  ณ ที่ท าการอ าเภออมก๋อย อ าเภอ  
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่
6. วิธีด ำเนินกำร  
 อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1 ครั้ง/ปี 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 40,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 2. มีสถานที่ในการปิดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ระดับอ าเภออย่างเป็นระเบียบและมั่นคงถาวร 
 3. มีสถานที่รับซอง – เปิดซอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีความพร้อม มีความโปร่งใส สะดวก 
และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
 4. มีความสะดวกคล่องตัวในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ให้บริการต้อนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี 
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 7. ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกประทับใจ ในการได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการติดต่อ
ราชการหรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 8. ท าให้การบริหารจัดการในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
 9. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ 
 10. ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีข้อมูลในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ครบถ้วน ถูกต้อง 
 11. ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางปะอิน ได้รับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 4 

ล ำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีเพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำป ี
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552) มาตรา 58 บัญญัติว่า ให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
และมาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่  6  พ.ศ.  2552   มาตรา  58/5  ... ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี และให้
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย   
3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชน
ทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
 2.เพ่ือรายงานการ รับ – จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ 
 3. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 4. เพื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนนิงานประจ าป ี
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต าบลอมก๋อย 20 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท ารายงานประจ าปี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานประจ าปี 
 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชนประจ ำปี 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖2 – 2๕๖5 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2๕๖2 – ๒๕65 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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 6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 20 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 20 หมูบ่้าน                      
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูร้ับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมประชาคมต าบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
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 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยจึงได้จัดท าโครงการ
อบต.สัญจรประชุมประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความส าคัญใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย    เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้าน  จ านวน  20  หมู่บ้านได้เข้ามีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมเสนอปัญหา  ความต้องการของ
ประชาชนและเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด้วย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จ านวน 20 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร    
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินงำน 

1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 5. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียทีเ่กี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
6. วิธีด ำเนินกำร   
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 052-000142 ทางโทรสารหมายเลข 052-000143  
 6.3 ทางเว็บไซต์ / เฟสบุค 
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียน  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำร อบต.เคลื่อนที่พบประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก        
จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ขึ้น เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่ง
อยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรี  แก่ประชาชน 
หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรอืน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ก าหนดให้ออก อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณปีละ 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ         
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอม
ก๋อย อย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดย
มีเจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

ล ำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแก้ไขเหตุเดือดร้อนร ำคำญ ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535   ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3. เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้ำหมำย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
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  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 6) กล่องรับฟังความ
คิดเห็น เป็นต้น 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
รอ้งทุกข ์
 3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ล ำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
9. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย และ
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมต าบล  
อมก๋อย และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบลอมก๋อย 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย บางต าแหน่งใน
ปัจจุบัน  จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 
ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
อมก๋อยและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : ประชมุประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบลประจ ำปี 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้จัดท าโครงการ 
ประชาคมขึ้น เพ่ือประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปี อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้ำหมำย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวน 20 หมู่บ้าน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 5. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปี 
7. งบประมำณ 
 งบประมาณปีละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่  จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกจิกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้ำหมำย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔)  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 2๐ หมู่บ้าน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอม
ก๋อยอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยใน
หลายๆส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ             
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
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 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์     
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลอมก๋อย  
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีการขับเคลื่อนอย่าง      
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ 

3. เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11           
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) ผู้อ านวยการคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
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1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อยส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยมอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 8. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อยพร้อมตัวชี้วัด 
 9. การติดตามและประเมินผล 
 10. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ล ำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
4. เป้ำหมำย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรบัปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถื อเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 
 2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

ล ำดับที ่2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดู แล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย       
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ทีม่ำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ     
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไดซ้ึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอมก๋อย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม        
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น           
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         
การควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย         
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได ้

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบก ฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการ
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ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
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หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองจิก จึงได้จัดส่งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้น หรือหน่วยงานต่างๆที่
ด าเนินการจัดอบรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
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 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตามท่ีโครงการก าหนด 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 100,000.- บาท หรือตามโครงการก าหนด 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองจิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ     
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโนได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ    ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา      
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏบิัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญ  ที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีบรรยากาศการท างานแบบมี   ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
น าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้          
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุล ในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพือ่เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วม ในการท างาน 
 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินงำน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน ๒ ศูนย ์
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 
4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
2. หลกักำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข           
ของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            



 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                              หนา้ 141 
 

และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้อ งถิ่น         
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม  ในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต  
คอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
อมก๋อย เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอมก๋อย ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การทุจรติ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยกับบุคคล องค์กร           
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทกุภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 

ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ – 2๕๖๔) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2. น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 


