
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   
อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
 

ค าน า 
   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญ  ที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อ ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
 
 

งานนโยบายและแผน  
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัด  
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๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น   ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ            
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเปน็  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 

บทน ำ 



 
 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ทีท่ าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่ งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็น
ปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน  การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน



 
 
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึน้ได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก 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 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง  

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 



 
 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤต ิมิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤตมิิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



 
 

 
ส่วนที่ ๓ 

 

 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
          การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกท่ีมากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”        
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ  ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ  
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม      
ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงเห็นความส าคัญ     
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่ประชาชน 
จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และ ธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 



 
 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
        องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ในการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

7. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ  
        6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
            6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
         6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  

8. งบประมาณ ในการด าเนินการ งบประมาณปีละ 1,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล  
   บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบ
ความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้
กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน 
ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการ
ท างานย่อมท าให้ องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงาน



 
 

ตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ 
เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ
แห่งธรรมาภิบาล  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ      
มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างานต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
  3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างานต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ จัดปฏิบัติธรรม ฟังบรรยายธรรมะ ในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
                                  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
  7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
  7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
  7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม  
  7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

8. งบประมาณ งบประมาณปีละ 1,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 



 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ท างานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม   

1. ชื่อโครงการ: มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ”  

2. หลักการและเหตุผล  
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 25๕2 ประกาศใช้ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอย
หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555 และประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
สภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555  โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ประกาศ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558    ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, 
มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก  จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าว มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
   3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอย
หล่อเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
   3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจ ในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
   3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
    6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
   6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบล     
ดอยหล่อ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
 

 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้ก าหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย ประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
   3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก  
   6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ 1,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
 
 
 



 
 
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง  

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อืน่ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน                            

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อเพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อมี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  



 
 

 

4. เป้าหมาย พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีการด าเนินการ จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  วางใจในระบบ
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน า เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เ อ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้ตระหนัก และเห็นถึง



 
 

ความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ             
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ใน การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน    

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร         
ส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง  
  6.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  

2. หลักการและเหตุผล  
    ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม  



 
 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความ
พร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้
ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือเกิดเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้ านสังคม การเมืองและ 
การบริหารทีส่ าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรใน
การท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ    
หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง        
กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความ
เสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญอันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
  1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
  2. ออกแบบกิจกรรม  
  3. จัดเตรียมเอกสาร  
  4. ด าเนินการจัดประชุม  
  5. สรุปรายงานการประชุม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
 



 
 

 
 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่า
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่      
สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔” 
เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified 
City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว  

ดังนั้น ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ
เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อีกทั้ง       
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2532 อนุมัติให้
วันสิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ และกรมป่าไม้ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติ โดยร่วมมือกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร เช่น             ที่
สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ าล าคลอง สองข้างทางสาธารณะเป็นต้น เพ่ือ
เป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของประชาชน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  
จึงของความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าชาติ       โดย
ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ      
อันเป็นสาธารณะร่วมกัน  
   3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน       
โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในต าบลดอยหล่อ 



 
 

   3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 1,๐๐๐ ต้น  

5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
   6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่             
ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  
   6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ 1,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 

1. ชื่อโครงการ: โครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี องค์การบริหารส่วนต าบล     
ดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่กฎหมายจัดตั้ง มีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองดังนี้ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า 
และทางระบายน้ า(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ(๔) การ



 
 

สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ(๕) การสาธารณูปการ(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ(๗) 
การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว(๙) การจัดการศึกษา(๑๐) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและ
การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ(๑๔) การส่งเสริม
กีฬา(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(๑๖) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์(๒๒) 
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
อนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร(๒๗)      
การดูแลรักษาที่สาธารณะ(๒๘) การควบคุมอาคาร(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(๓๐) การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

   ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทส าคัญต่อ           
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลไกลที่ส าคัญในการผลักดันการด าเนินงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่การก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนา การพิจารณาและ
จัดสรรงบประมาณ การด าเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินโครงการ จากอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้างต้นอาจสรุปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
และดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณูปโภค การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
การจัดการศึกษา ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงจัดโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส คือ สะอาด สวยงาม 
สุขภาพดี เพ่ือให้บุคลากรได้รับสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานที่ดี สุขภาพร่างกายและจิตใจดี พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์  
  3.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภาย         

ในบริเวณโดยรอบส านักงาน 
       3.๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตใจและคุณภาพที่ดีแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ

และประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าส านักงาน 
  ๔.๒ ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง ทางเข้าส านักงานระยะทาง 600 เมตร  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
     ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 



 
 

6. วิธีการด าเนินงาน  
   5.1 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการ 

5.2 จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าส านักงานและบริเวณเสาธงชาติ                                           
5.3 ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง ทางเข้าส านักงานระยะทาง 600 เมตร  

  5.4 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
  5.5 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ 95,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑.องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีสภาพแวดล้อมภายในบริเวณส านักงานสวยงาม 
๑๐.๒. สุขอนามัยและคุณภาพที่ดีแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อและ      

ประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น 

1. ชื่อโครงการ : ดอยหล่อรักษ์น้ าปิง ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน อพ.สธ.) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
(2.1) ที่มา : ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมเพ่ือสร้างความยั่งยืน   
       (2.2) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา/ความต้องการ : แม่น้ าปิงเป็นแม่น้ าสายหลักของต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ส าคัญทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค
หลักของประชากรหลายหมื่นคน ปัจจุบันแม่น้ าปิงเป็นหนึ่งในแม่น้ าสายหลักก าลังประสบปัญหามลพิษ การ
ทิ้ง น้ าเสีย วัชพืช และการรุกล้ าใช้พ้ืนที่งอกในแม่น้ าปิง ท าให้การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า และปริมาณ
สัตว์น้ าลดลง การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ าและปกป้องรักษาแหล่งน้ าให้มีคุณภาพดี จึงเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของทุกคน  

      ความเร่งด่วน : มีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างมาก  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือรณรงค์ให้ภาคประชาชนและหน่วยงานระดับท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหามลพิษทาง

น้ า การรุกล้ าพ้ืนที่แม่น้ าปิง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังแหล่งก าเนิดมลพิษ การรุกกล้ าพ้ืนที่
แม่น้ าปิงและเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ าที่ส าคัญของประเทศ   

3.2 ผลักดันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าปิง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.๑ กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

4.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชน และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 



 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่   

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  

6.2 จัดกิจกรรมวัชพืชและรณรงค์                                   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เพ่ือรณรงค์ให้ภาคประชาชนและหน่วยงานระดับท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหามลพิษ  

ทางน้ า การลุกล้ าพื้นท่ีแม่น้ าปิง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังแหล่งก าเนิดมลพิษ การลุกล้ าพื้นที่
แม่น้ าปิงและเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ าที่ส าคัญของประเทศ   

10.2 ผลักดันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าปิง 
  ผลลัพธ์  :  น้ าในแม่น้ าปิงสะอาด ไม่มีประชาชนลุกล้ าพ้ืนที่ในแม่น้ าปิง 

  ผลกระทบ :   - 
  เชิงบวก :  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อและประชาชนในพื้นที่ ได้รับ

ความสดชื่นจากต้นไม้ที่เพ่ิมข้ึน 
  เชิงลบ :  ไม่มี 

    1. ชื่อโครงการ : โครงการ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ขนมไทย  
    ประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
    ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง

รวดเร็ว การด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น 
อีกท้ังสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง ประชาชน
โดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น  การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้ มุ่งเน้นเพียง
รายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้  ตลอดจน
การพ่ึงพาตนเองโดยใช้หลักการและปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรในเขตพ้ืนที่ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นอาชีพหลัก และมีการว่างงานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต  
การฝึกอาชีพระยะสั้นเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ และเพ่ิมทักษะฝีมือ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความใกล้ชิดที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดท า “โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร
การท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ขนมไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” ขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้ น โดยอบรมทั้ง



 
 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน  ที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะ
ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ใน
ชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคี
ภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้าง
ความช านาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ สร้างความช านาญในอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ  
เพ่ือให้สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันท าและร่วม
พัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
  ๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   - กลุ่มสตรี , ประชาชนทั่วไป ในต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

จ านวน  ๕๒  คน  แบ่งเป็น  ๒  หลักสูตร ๆ ละ  ๒๖  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลดอยหล่อ หมู่ที่ ๑๔  
ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่           

6. วิธีด าเนินการ  
  6.๑ ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรมอาชีพ 

6.๒ จดัท าและเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนด าเนินงาน 
6.๓ เตรียมอุปกรณ์ฝึกอบรม ประสานงานวิทยากร และอุปกรณ์ในการอบรม 
6.๔ ด าเนินการฝึกอบรม ตามโครงการ 

           - การอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลดอยหล่อ  
          - กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ท าอาหารไทยและขนมไทย  

6.5 สรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    

8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ 64,600 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ - งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

                 - ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ      
จังหวัดล าพูน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.๑ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาทักษะฝีมือ มีความรู้ในการฝึกอาชีพ     
     หลากหลาย ส่งเสริมการสร้างงาน เพ่ิมรายได้ การแปรรูปทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 



 
 

  10.๒ สร้างความรักสามัคคีในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น 

  10.๓ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน 
 
 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ: โครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

“ศิลปวัฒนธรรม” เป็นสมบัติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นระยะเวลายาวนาน อันเป็ นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่ รุ่น 
ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ การเล่นดนตรีพ้ืนเมือง(สะล้อ ซอ ซึง)
คือ ความงดงามและคุณค่าที่ถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านนับวันก าลังจะจางหายไป เหตุผลหลักเพราะเยาวชน 
ผู้เป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติ และชุมชน ได้หลงลืมรากเหง้าของตนเองไปลุ่มหลงกับวัฒนธรรมต่างถิ่น ลืม
ประวัติศาสตร์ล้านนา และศิลปวัฒนธรรมไปอย่างน่าใจหายและหันไปสนใจกับวัฒนธรรมที่มากับความ
ฟุ้งเฟ้อ หลงใหลในความศรีวิไลย ท าให้ศิลปวัฒนธรรมสูญหายไปด้วย ต าบลดอยหล่อแต่เดิมในปี ๒๕๕๓ 
มีกลุ่มเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีพ้ืนเมือง จนมีวงดนตรีพื้นเมืองเยาวชนที่มีชื่อเสียง แต่
เมื่อเยาวชนดังกล่าวแยกย้ายกันไปศึกษาต่อนอกพ้ืนที่ วงดนตรีดังกล่าวก็สูญหายไป ไม่มีการสานต่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  โดยจัด
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ให้
ใช้เวลาว่างในการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ อาทิ ประเพณีพ้ืนบ้าน หัตถกรรมพ้ืนบ้าน และดนตรี
พ้ืนเมือง เป็นต้น  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๕) (๖) และ(๘) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ส าคัญ 
ที่ต้องท าในพ้ืนที่ คือ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดพ้ืนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนทางศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเสริมทักษะ หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการอบรมระยะสั้น เป็นต้น และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ สอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ด้วย    

ดังนั้น จึงจัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี (อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง) ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ซึ่งเป็นศิลปะพ้ืนบ้านที่มีมา
ช้านานให้คงอยู่สืบไป เป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนรักท้องถิ่น  และเยาวชนใช้เวลาว่าง
ในทางท่ีเป็นประโยชน์  
3. วัตถุประสงค ์ 



 
 

    ๓.๑ เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านดนตรีพ้ืนเมือง ให้แก่เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

    ๓.๒ เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานการเล่นดนตรีพื้นเมือง ใหเ้ป็นศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านคู่สังคมคน
เชียงใหม่สืบไป 

๓.๓ เพ่ือจัดพ้ืนที่สาธารณะทางศิลปะและวัฒนธรรมของภาคประชาชน 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
    ๔.๑  เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ – ๕ จ านวน  ๔๐  คน อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ (๓๖ 

คน) สามารถเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้คนละ ๑ ชนิด 
  ๔.๒ เกิดวงดนตรีพื้นเมืองเยาวชน จ านวน ๑ วง 

5. พื้นที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดวังขามป้อม หมู่ที่ ๙ ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

6.๒ ประสานการด าเนินงานระหว่างโรงเรียน ชุมชน และประสานวิทยากร 
6.๓ ด าเนินงานตามโครงการ  
6.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยที่เก่ียวข้อง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔   

8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ ๓๕,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนวัดวังขามป้อม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
              ๑๐.๑  เกิดวงดนตรพ้ืีนเมืองเยาวชนในต าบลดอยหล่อ อย่างน้อย ๑ วง และเยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ ๙๐ สามารถเลน่เครื่องดนตรีพื้นเมืองได้อย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด 
๑๐.๒  วงดนตรีพื้นเมืองเยาวชน สามารถเล่นดนตรีพื้นเมืองได้อย่างคล่องแคล่วในเพลงล่องแม่ปิง 
๑๐.๓  เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดนตรีพื้นเมืองได้รับการสืบทอดต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น”  

2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”         
มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่  ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนใน
ท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว 
เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก



 
 

เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเหน็ชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  

 

3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                     
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
   6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - 
มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  



 
 

   10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ  บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การ
พัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
งานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา 69/1 ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ        
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน       
ส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล  



 
 

   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเขา้มา ท างาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
มาตรการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน 
   6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

   10.1 ผลผลิต  
     – มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 
มาตรการ  
    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
   10.2 ผลลัพธ์  

- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ไม่น้อยกว่า 90 %  

  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  

  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่



 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

         เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา 69/1 ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า  ด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้
การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา 59 ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 
วรรค 3 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมี อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน  
ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2545  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมมีาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  



 
 

   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 
2 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง  ล าดับต้นๆ ของเรื่องการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ 28 
ตุลาคม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  



 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น  
เงินเดือน 
 
 

3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ โดยประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปีงบประมาณ     

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 



 
 

 
 

 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน  
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่าง เคร่งครัด  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือให้ฝ่ายการ บันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอย
หล่อ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายการเงิน กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที ่เกี่ยวข้อง  
   3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรฝ่ายการเงิน กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวข้อง  
   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 



 
 

  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
    4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ
จ านวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  



 
 

   10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

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

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา 69/1 ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ



 
 

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 69 ที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลที่ด าเนินการพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จ านวน     
3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  



 
 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง  
    10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ 
สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด ระยะเวลาด าเนินการของแต่
ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิว
อัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน 
เพ่ืออ านวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   
                นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , 
ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
น้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน  กระบวนปฏิบัติภารกิจ 
ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน  



 
 

ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา,    
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนา
สตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

9. ผู้รับผิดชอบ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  

    
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง



 
 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้อง
ท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้
อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมี
การลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ  มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

         เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗   
มาตรา 69/1 ทีก่ าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558   
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ  
   3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระท าการ ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ
ให้บริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  



 
 

   6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามล าดับคิว  
   6.5 จดัท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือ
น ามาปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไมไ่ดเ้บิกจ่ายงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ  
   10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มา
ขอรับบริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่   

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้ให้ความส าคัญใน
การสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้  เกิดขึ้นในพ้ืนที่
มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และ
หลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ 
สุจริต สามารถตรวจสอบได้  

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอน
การให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ ต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ
บริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  



 
 

   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น  
   6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให ้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
   6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ  
    6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ      

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีนั้น  

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างาน



 
 

หรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว 
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ  
    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่  



 
 

   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ     
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง  รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้อง
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 

3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

4. เป้าหมาย  

   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
   6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  



 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. หลักการและเหตุผล  
   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหาร     
ส่วนต าบล จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี 
   3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 2 เรื่อง  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา  
   6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก 
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่ง
การ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  
มาตรา 69/1 ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ มาตรา 59 ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 วรรค 3 นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมี อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2545   

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก             
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น  

 



 
 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าทีร่าชการ  

4. เป้าหมาย  
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ  
   6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรี
สากลและระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 
เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ใน
การพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากล
ของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา 67 (6) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น 
โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  
   1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม  
   2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป  
   3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ  
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
ก าลังใจในการบ าเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 

 



 
 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง  
   6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละต าบลภายใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จ านวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอยหล่อเป็นประธานในพิธี  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสวัสดิการสังคม ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต – สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  
  10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  – มีสตรี     
ที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔ “เข้าพรรษานี้      
 จวนหมู่เฮางดเหล้าครบพรรษา” 

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบก าหนดให้วันเข้าพรรษา 

ของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ลง
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพ่ือส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ ที่เมื่อถึงช่วงเวลา
เข้าพรรษาตลอด ๓ เดือน จะมีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก เหล้าเบียร์ และตั้ งใจศึกษาปฏิบัติธรรม 
รักษาศีล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิถีความพอเพียง ละ ลดเลิก อบายมุขและรายจ่ายฟุ่มเฟือย ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ความรุนแรงใน
ครอบครัวและโรคเอดส์ ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้เสียค่าใช้จ่ายจากความสูญเสีย
มากถึงปีละ ๒ แสนล้านบาท ซึ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากว่า ๓๐๐ องค์กรทั่วประเทศ และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกันรณรงค์ในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จน
เกิดผลที่น่าพอใจ  

โดยในปี 2559 นี้ ก าหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2559    
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เชิญชวนประชาชนงดดื่มสุรา ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 



 
 

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบค าขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจ าปี 
2559 ว่า“ครอบครัว เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ” เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักและร่วมมือ
กันปกป้องอนาคตของชาติ ไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งเสพ
ติดหาซื้อง่าย ซึ่งผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 พบว่าเยาวชนไทยอายุ 19 - 24 ปี ที่มี
ประมาณ 6 ล้านคน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 หรือทุก 1 ใน 4 คน ชาย
ดื่มมากกว่าหญิง 4 เท่า ดื่มมากสุดคือเบียร์ รองลงมาคือสุราสี และสุรากลั่นชุมชน ในกลุ่มผู้ดื่มสุรา พบว่า
ร้อยละ 54 เป็นผู้ดื่มหนักจนเมาเป็นประจ าเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่ดื่มที่บ้าน หอพัก และร้านค้ารอบ
สถานศึกษา รายงานภาวะสังคมไทยของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในภาพรวมปี 2557 พบว่าประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 41.39 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 จากปี 2556 ที่มีจ านวน 40.55 ล้านบาท เพ่ือเป็นการสอดรับนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และประกอบกับการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ โดยมอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ
คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  โดยก าหนดเป้าหมายทุก
ต าบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี (ปี 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) อันมีเป้าหมายให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข 
ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม และการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะที่ 3) 
ประจ าหนเหนือ อันเป็นเชิงคุณภาพ ควบคู่กับเชิงปริมาณ และเป็นการด าเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง
จากปีทีผ่่านมา 

ดังนั้น งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   
ดอยหล่อ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จึงจะได้ด าเนินการจัดท าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
ประจ าปีพ.ศ. 2561 - 2564 “เข้าพรรษานี้ จวนหมู่เฮางดเหล้าครบพรรษา” อันจะเป็นโครงการหนึ่งที่
จะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดสัมฤทธิผล ในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาจิตใจบุคลากร 
พัฒนางาน พัฒนาองค์กรและประเทศชาติ ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
 3.๑ เ พ่ือร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา  ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  และ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบโดยการชักชวน
คนในองค์กรเป็นจุดเริ่มต้น 

3.๒ เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มาท ากิจกรรมที่ดี มีศีลธรรมและ
สร้างสรรค ์ตลอดทั้งเทศกาลเข้าพรรษา และต่อยอดในโอกาสต่อไป 

3.3 เพ่ือเชิญชวนทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ร่วมลงนาม
ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา (งดเหล้าครบพรรษา) 



 
 

3.4 เพ่ือรณรงค์สอดคล้องและขับเคลื่อนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียน
รักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะท่ี 3) ประจ าภาคเหนือ  

3.5 เพ่ือยกย่องเชิดชูแก่เจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน/ตลอดชีวิติ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จ านวน 60 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ วัดและส านักสงฆ์ ในเขตพ้ืนที่บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
 
6. วิธีด าเนินการ  

   6.1 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๕9 “เข้าพรรษา
นี้ จวนหมู่เฮางดเหล้าครบพรรษา” ให้ผู้ที่มีความสนใจในโครงการ เข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งความประสงค์
ลงนาม 

๖.2 จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ มีการลงชื่อ และปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจ าปี 
๒๕๕9 และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในด้านกฎหมาย จากวิทยากรผู้มี
ความรู้ และแง่ศีลธรรมการสร้างจิตส านึกในการงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมกับประวัติและความส าคัญของ
วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และบูรณาการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕  โดยวิทยากรจากตัวแทนคณะสงฆ์ ต าบลดอยหล่อ              ซึ่ง
ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะท่ี 3) ประจ าหนเหนือ 

6.3 จัดให้มีการร่วมฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเข้าพรรษา ตามโอกาสในวันธรรมะสวนะ     
ในอาวาสวัดและส านักสงฆ์ ในเขตพ้ืนที่ต าบลดอยหล่อ 

๖.4 จัดให้มีการค้นหาบุคคลต้นแบบในการงดเหล้าเข้าพรรษา 
6.5 จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ 1,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ เจ้าหน้าทีไ่ด้รับการพัฒนา บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบ  
๑๐.๒ เจ้าหน้าทีไ่ด้รับการปกป้องจากภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเปิดโอกาสให้บุคลากร

มาท ากิจกรรมที่ด ีมีศีลธรรมและสร้างสรรค์ 
๑๐.๓ เจ้าหน้าที่บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาเพ่ิมขึ้น จากรายบุคคลเป็นหน่วยระดับองค์กร 

และเป็นแนวทางในการงดดื่มเหล้า ในระยะยาว ต่อไป 
10.4 เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 



 
 

10.5 เจ้าหน้าที่สุขภาพร่างกายปลอดจากสารพิษที่มีต้นเหตุจากการดื่มสุรา และ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

10.6 พฤติกรรมการใช้เงินของตนเอง ลดค่าใช้จ่าย และส่งผลให้ครอบครัวมีเงินเหลือเก็บ 
10.7 ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วยพฤติกรรมเมาสุราหรือ “เมาไม่ขับ” 
10.8 เจ้าหน้าที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน/ตลอดชีวิติ 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันส าคัญในการพัฒนา  สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่าง
แก่ประชาชนต าบลดอยหล่อ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อ อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ       
โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีค่านิยม       
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
   3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ                
จังหวัดเชียงใหม ่   



 
 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 1,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

2. หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี 
วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  

 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
   3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
   3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
 



 
 

4. เป้าหมาย ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอยหล่อ  

5. สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
    - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นดีเด่น ด้านต่างๆ (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การเกษตร (ประชาชน)  
   6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 1,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้ บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ



 
 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน  ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ”  

2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม  ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลง   
ทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ดอยหล่อ 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม  บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและปลัดองค์การ บริหารส่วน
ต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   5.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่  11 
กุมภาพันธ์ 2548  
 
 



 
 

   5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
          - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
          - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการก ากับดูแลและตดิตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว  
     5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ ก าหนด  
   5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
   5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๖.การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ
ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่
ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและ ด าเนินการทางวินัย ส านักปลัด มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ  

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอย
หล่อเพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการ
ทุจริตแต่อย่างใด  

3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

   3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส่วนราชการ 

 



 
 

6. วิธีด าเนินการ  
   - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    

8. งบประมาณด าเนินการ ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต             ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  

2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละประเภทได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์ กรที่มี
หน้าที่ส าคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างม ีประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  



 
 

   - การรบัการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างานLPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง  

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อรวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว
ได้ตรงกับความต้องการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 



 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ  พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  จึงได้จัดท า มาตรการการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อ  ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีก
ทางหนึ่งด้วย  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล
บุคลากรทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย  
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  



 
 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
   6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ            
ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ     
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกีย่วกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์
ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจ านวน 1 แห่ง  

5. พื้นที่ด าเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ)  

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  



 
 

   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช่งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ”  

2. หลักการและเหตุผล  

   อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด  

และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิ
บาล ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อขึ้น  
   3.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
   3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
    3.3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
    3.3.2 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
    3.3.3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
4. เป้าหมาย  
   4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง  
   4.2 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ....  
   4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ      
การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จ านวน 1 ฉบับ  
   4.4 แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  



 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
   6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
   6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ 
   6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  
   6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด    

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เริ่มตั้งแตป่ีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ              ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
   3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ     

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและ ตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจึงได้
จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
   3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  



 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   - แผนการด าเนินงาน  
   - แผนอัตราก าลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่    
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  



 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อและปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
     

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ  มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจึงได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 



 
 

6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง
ปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ  องค์การบริหารส่วนต าบล ให้
สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการ
สร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อ
เทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับ
และให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส  และ
ยุติธรรม  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ , สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  
   3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
   3.3  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   3.4 เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
   3.5 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  



 
 

   3.6 เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เป้าหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
   4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
   4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร รอบ 6 เดือน 
   4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการ
ประชาชน  
   4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
   4.6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน   
   4.7 รถโฆษณาเคลื่อนที่  
   4.8 ป้ายประชาสัมพันธ์  
   4.9 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   4.10 จัดท า spot  
   4.11 เสียงตามสาย  
   4.12 อ่ืนๆ   

5. พื้นที่ด าเนินการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
   6.2 ด าเนินการประชุม  
   6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
   6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 300,๐๐๐ บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความ      
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์  
 
 

 



 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อได้
ด าเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ เพ่ือน ามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการ
น าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไปกองสวัสดิการ สังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจ าปี ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  
   3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
   3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
   3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
   3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
   3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 26 ชุมชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อส าหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของ
ชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  



 
 

   6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
   6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
   6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีก าหนด  
   6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
   6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่ างแผนชุมชน             
จ านวน 26 ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ 10,000 บาท/ปี  

9. ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น  
   10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
   10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล  
   10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
   10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ: การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และ
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อ 



 
 

   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  

5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน  
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   

6. ระยะเวลาด าเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
   6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-369049 ทางโทรสารหมายเลข 053-369049 ต่อ 18 
   6.3 ทางเว็บไซต ์ 
   6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นหน่วยบริการด้าน
สาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรค เพ่ือ
มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ 
ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  

   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

   - ผ่านเว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นส่วนงานที่มีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน  สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่  เกี่ยวข้องกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมี
หน้าที่เร่ง ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
   3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
   3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย  
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
   5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
   5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
    5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  
    1) ไปรษณีย์  
    2) โทรศัพท์  
    3) โทรสาร  
    4) เว็บไซต์  
    5) เฟสบุ๊ค  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
 



 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้
เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการด าเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

9. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ: การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
อบต.ดอยหล่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามที่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ด าเนินงานหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพ้ืนที่ 
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 70 (คู่มือระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ : หน้า 7)  

โดยเน้นการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ให้กับประชาชนทุก
คน ซึ่งไม่ใช่จัดให้เฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น แต่เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้กับ
ประชาชนทุกคนโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็กเล็ก ตั้งแต่แรก
เกิดถึงต่ ากว่า 6 ปี กลุ่มเด็กโตและเยาวชน อายุตั้งแต่ 6 ปี ถึงต่ ากว่า 25 ปี กลุ่มผู้ใหญ่ คือ ตั้งแต่ 25 ปี
ขึ้นไป และกลุ่มผู้พิการหรือทุพพลภาพ (คู่มือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ : หน้า 
17) ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นการด าเนินการโดยชุมชนและ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
และมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและการพิจารณางบประมาณต่าง ๆ นั้นสามารถสนับสนุนกิจกรรมใน 
5 ลักษณะ คือ 1. ส่งเสริม / สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 2 . สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ เพ่ือสาร
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  4. การบริหารกองทุน / พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 5. กรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากการคัดเลือกตามประกาศส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ซ่ึงมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ชุดเดิมจะหมดวาระในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการจากตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน การคัดเลือกจากหัวหน้าหน่วยบริการปฐม
ภูมิ เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ  

ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ จึงได้จัดท าโครงการคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มี



 
 

คุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของชุมชนมาเป็นกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

   เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ านวน ๙ คน โดย 

แบ่งเป็นจากตัวแทนชุมชน จ านวน ๕ คน ตัวแทน อสม. ๒ คน ตัวแทนสถานบริการสาธารณสุข ๒ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ หมูบ่้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ในทุกช่องทางสื่อสาร 

  6.2 แจ้งก าหนดวันในการรับสมัครเป็นตัวแทนหรือให้แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกตัวแทนมา

เพื่อคัดเลือกให้เหลอื ๕ คนในตัวแทนชุมชน ตัวแทน อสม. เหลือ ๒ คน ตัวแทนสถานบริการ ๒ คน 

6.3 ด าเนนิการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการจัดประชุมและให้มกีารคัดเลือกแบบ 

เปิดเผย 

6.4 เมื่อได้ตัวแทนคณะกรรมการตามที่ก าหนดแล้วแจ้งรายชื่อให้กับส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

6.5 จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการท างานและบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
เพ่ือท าหน้าที่กรรมการบริหารกองทุนไปจนครบวาระ ๔ ปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จะครบวาระ ๔ ปี 
ในปี ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวมาด ารง
ต าแหน่งภายใน ๖๐ วัน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๕๗ 

8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ 1,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ โดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่มาจากการคัดเลือกของคนใน
ชุมชน ก่อให้เกิดความการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ที่เหมาะสม  
 
 



 
 

1. ชื่อโครงการ : : ประชุมประชาคมการจัดการขยะชุมชนต าบลดอยหล่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การด ารงชีวิตของมนุษย์นั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายในชีวิตประจ าวันกิจกรรมส่วน
ใหญ่ที่เก่ียวข้องกับการอุปโภค บริโภคมักจะท าให้มีวัสดุเหลือใช้ และไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปสิ่งเหล่านั้น
ก็จะถูกทิ้งในรูปของขยะ ซึ่งในอดีตการทิ้งขยะโดยที่มิได้มีการจัดการใด ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมแต่ประการใด เพราะจ านวนประชากรมีไม่มากนักที่อยู่อาศัยก็ไม่แออัดหนาแน่น 
พ้ืนที่ว่างยังมีมากพอที่จะรองรับขยะได้ (ดวงเด่น ศรีบุรี, ๒๕๔๗) จึงไม่มีปัญหาในด้านการจัดการขยะ   
มูลฝอย  

แต่ในปัจจุบันการเติบโตของเมืองที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก จะสัมพันธ์กับ
จ านวนประชากรและปริมาณมูลฝอยที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมูลฝอยจากบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการเตรียมการปรุงและการบริโภค รวมทั้งเศษกระดาษพลาสติกและของที่
ไม่ใช้แล้ว มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีลักษณะต่างๆ แปรเปลี่ยนตามประเภทอุตสาหกรรมนั้นๆ 
มูลฝอยที่ถูกทิ้งอยู่ตามถนน แม่น้ า ล าคลอง หรือที่สาธารณะต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้ เศษกระดาษ 
ถุงพลาสติก ของเหลือใช้ รวมทั้งเศษดิน หิน เป็นต้น ซึ่งมูลฝอยที่เกิดขึ้นเหล่านี้ หากปล่อยปละละเลยไม่
ด าเนินการเก็บรวบรวมน าไปก าจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากจะท าให้ชุมชนขาดความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและน่ารังเกียจแล้ว ยังส่งผลก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น การ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ า อากาศ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ แมลง เชื้อโรค และมีการแพร่กระจายตัวของ
เชื้อโรค ตลอดจนก่อให้เกิดความร าคาญต่างๆ จากฝุ่นและควัน ตลอดจนเป็นต้นเหตุของอัคคีภัย ปัญหา
มูลฝอยที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหามาตรการ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
และสถานการณ์ของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ที่ผ่านมาปรากฏว่าชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง  การมีผลผลิตทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดค่านิยมในการบริโภคสินค้าที่สูงขึ้นสร้างปัญหามูลฝอย
มากขึ้นด้วย (ประสาน ตังสิกบุตร, 2542) 

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกชุมชน โดยกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ก่อให้เกิด
ขยะแทบท้ังสิ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วจะพบว่าความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนา
ของประเทศมักจะสวนทางกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุของการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรและการขยายตัวของชุมชนสืบเนื่องจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ การ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะนี้เองก่อให้เกิดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า เป็นแหล่งพาหะน า
โรค สร้างความร าคาญและความสกปรก มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 
โดยปัญหาขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ คือ ปัญหาเรื่องสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่ต้องรองรับปริมาณขยะมูลฝอยใน
แต่ละวันเป็นจ านวนมาก และยังไม่สามารถหาสถานทีที่เหมาะสมแห่งใหม่ได้ เนื่องจากประชาชนและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นั้นไม่เข้าใจวิธีการก าจัดมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ท าให้การร้องเรียนและการ
ต่อต้านการก่อสร้างพ้ืนที่ก าจัดมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ตน ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ตามมา 
(นิพนธ์ บุญเพิ่มพูน, ๒๕๕๑)  

อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2557 เห็นชอบ ROADMAP การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยได้ให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้มีการคัดแยก



 
 

ขยะและจัดภาชนะรองรับให้เพียงพอ จัดระบบการเก็บขนขยะตามความเหมาะสม ตลอดจนปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยเป็นปัจจุบัน รวมถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านที่ 
9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ข้อ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับ การเปลี่ยนแปลง และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและ สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนนโยบายจังหวัดสะอาด 

ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้จัดท า
โครงการประชุมประชาคมการจัดการขยะชุมชนต าบลดอยหล่อ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของชุมชนมาเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือหาแนวทางการจัดการขยะที่ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ 

และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการขยะชุมชนของต าบลดอยหล่อ 
2. เพื่อเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในการลดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ าเน่าเสียในชุมชน  

4. เป้าหมาย  
ผู้น าชุมชน ก านันต าบลดอยหล่อ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ดอยหล่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ผู้น าชุมชนทั้งแบบเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
ในทุกช่องทางสื่อสาร 

6.2 ติดต่อประสานงานขอใช้พื้นทีในการจัดประชาคมในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล 
6.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
6.4 วางแผนการด าเนินการ วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม (ถ้ามี) ประชาคมสอบถามความ

คิดเห็นของประชาชน  
6.5 เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติด าเนินการจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6.6 จัดเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน และต าบลตามที่ได้วางไว้ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณ งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 



 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการจัดการขยะ และร่วมเป็นผู้บริหารการจัดการขยะ

โดยชุมชน เพื่อชุมชน อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ: การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
อบต.ดอยหล่อ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามที่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ด าเนินงานหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพ้ืนที่ 
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 70 (คู่มือระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ : หน้า 7)  

โดยเน้นการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ให้กับประชาชนทุก
คน ซึ่งไม่ใช่จัดให้เฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น แต่เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้กับ
ประชาชนทุกคนโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็กเล็ก ตั้งแต่แรก
เกิดถึงต่ ากว่า 6 ปี กลุ่มเด็กโตและเยาวชน อายุตั้งแต่ 6 ปี ถึงต่ ากว่า 25 ปี กลุ่มผู้ ใหญ่ คือ ตั้งแต่ 25 ปี
ขึ้นไป และกลุ่มผู้พิการหรือทุพพลภาพ (คู่มือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ : หน้า 
17) ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการในกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นการด าเนินการโดยชุมชนและ
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
และมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและการพิจารณางบประมาณต่าง ๆ นั้นสามารถสนับสนุนกิจกรรมใน 
5 ลักษณะ คือ 1. ส่งเสริม / สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 2. สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ เพ่ือสาร
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  4. การบริหารกองทุน / พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 5. กรณีเกิด
โรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ 

ทั้งนี้ในการสนับสนุนงบประมาณของกองงทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.
ดอยหล่อนั้นจะต้องมีการเสนอแผนงานโครงการของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน แต่ละองค์กร หน่วยงาน
เพ่ือรวบรวมเป็นแผนสุขภาพต าบลดอยหล่อ และให้คณะกรรมการบริหารกองทุนปลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนในแต่ละโครงการหรือแต่ละกิจกรรม 

ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ในฐานะผู้รับผิดชอบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนสุขภาพ
ต าบลดอยหล่อ เพ่ือให้เกิดการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละหน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ และจัดท าแผนสุขภาพต าบลร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการคิดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ต่อไป 



 
 

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดท าแผนสุขภาพต าบลดอยหล่อ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือ
คนในชุมชน 

3.2 เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน ต าบล และมีเป้าหมายการจัดการสุขภาพของคนใน
ชุมชนเพ่ือชุมชน  

4. เป้าหมาย  
ผู้น าชุมชน ก านันต าบลดอยหล่อ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอยหล่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 
ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ 

5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
ในทุกช่องทางสื่อสาร 

6.2 แต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการเพื่อเตรียมออกให้ความรู้และจัดท าแผนสุขภาพต าบล 
6.3 เสนอโครงการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6.4 ด าเนินการจัดท าแผนสุขภาพต าบลดอยหล่อ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ในทุกหมู่บ้าน

ของต าบลดอยหล่อ 
6.5 สรุปแผนสุขภาพของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน เพ่ือจัดท าเป็นแผนสุขภาพต าบลดอยหล่อ 
6.6 ส่งแผนสุขภาพต าบลดอยหล่อ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2563) 
8. งบประมาณด าเนินการ งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอย
หล่อ มีแผนสุขภาพต าบลที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนและสามารถน ามาใช้ได้จริง ตลอดจนเกิด
ความร่วมมือในการ างานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในต าบลดอยหล่อ ที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลดอยหล่อ จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลดอยหล่อทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
   3. เ พ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผดิชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 



 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับ ดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วน
หนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 



 
 

5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ/ 4ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิด
จากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจาก   



 
 

วันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  
   3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
   3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อ (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วน
ราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ น าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผล
การด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย)  
   6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อรายงานผลการด าเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  



 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  

 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอยหล่อภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย 
เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 



 
 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
เป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
   3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อมีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  



 
 

   3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อ จ านวน 46 คน รวม 50 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับการอบรม  
   6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณด าเนินการ  300,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
   10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  
หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือ



 
 

พัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามา
พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่  
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ร้อยละ 20  

5. พื้นที่ด าเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. วิธีการด าเนินการ  
   6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บั งคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
ส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ  
   6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอยหล่อทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอย
หล่อ 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่ 
   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวชี้วัด จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ร้อยละ20 ได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

 



 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ  ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ 
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบลดอยหล่อ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จ านวน 46 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน  
   6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลดอยหล่อ  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
เหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจ
การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
   3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

     4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จ านวน 52 คน  
5. พื้นที่ด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6. วิธีด าเนินงาน  
   6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นคณะกรรมการร่วมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
     - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 6 ศูนย์                 
   6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูล
แจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  

 



 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             
การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ และ
บริเวณสถานที่ราชการ 
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 3,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 
 


