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ค้าน้า 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือกันพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
ความมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

 

  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
โปุงน้ าร้อน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปูองกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 1 
บทน้า 

 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

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

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

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

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น้าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

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

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

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



 

 

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

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

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

2. หลักการและเหตุผล          
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้



 

 

บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง 
ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

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

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท้าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร ทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง ฝุายสภา
ท้องถิ่นและฝุายประจ าของ 
อบต.โปุงน้ าร้อน 
 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตาม
นโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี 
2) จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวข้องประจ าตัวบุคลากรทุกคน 
3) จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร
ทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ า 
4) จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2) โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
 

1) โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน 
2) โครงการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนจิตอาสา
พัฒนาชุมชน  

30,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

15,000 

30,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

15,000 

30,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

15,000 

30,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

15,000 

 

 รวม จ านวน 5 โครงการ  3 กิจกรรม 115,000 115,000 115,000 115,000  
 



 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่ง
ใส่ในการปฏิบัติราชการ 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ า
ร้อน 
 

1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก 
อบต.ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
3) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 
5) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
6) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
7) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานของ อบต. 
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- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

25,000 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

25,000 
 
 

 

 
 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
3) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
4) มาตรการการมอบอ านาจของนายก อบต. 
5) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
5) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของ นายก 
อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
1) โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น 
2) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
3) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
4) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต. 
5) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ,ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

10,000 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

10,000 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

10,000 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

10,000 
- 
 
- 
 
- 
 
 
-  

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจ 
สอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต. 
3) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
4) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
5) มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของ อบต.โปุงน้ าร้อน ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 รวม จ านวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม 10 มาตรการ 25,000 25,000 25,000 25,000  
3.การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชาการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ได้
ทุกขั้นตอน 
 

1) มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2) กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ 
4) กิจกรรมการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ 
อบต. 

1) โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบและการ
แก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน, ระดับต าบล 
3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
4) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
5) กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการ(LPA) 

30,000 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

30,000 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

30,000 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

30,000 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 

 รวม จ านวน 1 โครงการ 7 กิจกรรม 4 มาตรการ 30,000 30,000 30,000 30,000  
 
 
 
 
 
 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ของ อบต.โปุงน้ า
ร้อน 

4.1 การจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.4 เสริมสร้างพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

1) กิจกรรมการท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 
2) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
3) กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
4) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน อบต.โปุงน้ าร้อน 
 

1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
2) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
 
 

1) โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
 

1) กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

300,000 
 
 

4,500 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

300,000 
 
 

4,500 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

300,000 
 
 

4,500 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

300,000 
 
 

4,500 
 
 

 

 รวม จ านวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม 1 มาตรการ 304,500 304,500 304,500 304,500  
 



 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 

ล ำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ                     
องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา

กับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี ความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความ
ซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี ในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้  ๕ ยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้
ก าหนดแนวทางการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
กลุ่มเปูาหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบ ที่หลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน จึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ าขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุ ายประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและ
พัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากร ทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 



 

 

4. เพ่ือให้บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล

โปุงน้ าร้อนจ านวน 50 คน 
 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

6. วิธีการด้าเนินงานโครงการ 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติธรรม การบริหารจิต เจริญปัญญา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ ์โดยมีหลักสูตรและหัวข้อในการอบรม ดังนี้ 
 6.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของกรมศิลปากร 

6.2 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมศิลปากร 
6.3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน : ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 
6.4 การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม : กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและปูองปรามให้ข้าราชการ

ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
6.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : การปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  
 ด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม -  กันยายนของปีงบประมาณ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โปุงน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หรืออาจจะมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 งบประมาณด าเนินการ 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน และคณะท างานตามนโยบายก ากับดูแลองค์การ  ที่

ดีปประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๑0.๑ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ 

๑0.๒ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วม
ใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายของหน่วยงานได้ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน 



 

 

๑0.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเชื่อถือได้ 

 

๑1. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ผลผลิต 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐ คน ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตาม

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐ คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตาม

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม 
และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการด าเนินชีวิต และการท างานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของแต่ละหน่วยงาน 

 

๑2. การประเมินผล  
จะประเมินผลการฝึกอบรมใน ๒ ส่วน คือประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการ

เรียนรู้หลังจากการฝึกอบรม รวมทั้งประเมินจากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม 

 
ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต้าบลโป่งน้้าร้อน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดอัตราการว่างงานของประชาชน      

เป็นอย่างมาก การเลิกจ้างงานขยายตัวอย่างกว้างขวาง จนราษฎรผู้ใช้แรงงานต้องอพยพกลับสู่ถิ่นฐานในท้องที่
ต่างจังหวัดมากขึ้น ราษฎรไม่มีอาชีพที่มั่นคงแน่นอนจึงมีการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้เพ่ือยึดถือครอบครอง
พ้ืนที่และแผ้วถางท าการเกษตร ท าไร่เลื่อนลอยเป็นจ านวนมาก เป็นปัญหาด้านปุาไม้ที่นับวันจะทวีความรุนแรง
ขึ้น แม้ว่าหน่วยงานราชการจะได้พยายาม หามาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่
ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้ก็ยังคงมีอยู่และมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงและบุกรุกแผ้วถางปุาขยาย
วงกว้างมากขึ้น ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่ งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศ
ไทยกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาจ านวนพ้ืนที่ปุาไม้ที่ลดลง โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะ
เพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ปุาไม้ของประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน  ประกอบกับพ้ืนที่ต าบลโปุงน้ าร้อนเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  110.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 69,062.50 ไร่ ซึ่ง
พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นปุา เขา สลับกับพ้ืนราบ ในแต่ละปี
จะเกิดไฟปุาขึ้น  หลายครั้ง สร้างความเสียหายแก่พ้ืนที่ปุา โดยทั่วไป ปุาชุมชน และระบบนิเวศ ตลอดจนสร้าง



 

 

มลภาวะทางอากาศอย่างมาก นอกจากนั้น ยังท าความเสียหายให้กับปุาชุมชน และพืชที่เพาะปลูกที่ติดกับพ้ืนที่
ปุา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มักได้รับปัญหาหมอกควันเนื่องจากไฟไหม้ปุาอยู่เป็นประจ าทุกปี 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6  
พ.ศ. ๒๕๔๒) มาตรา ๖๗ (๔) องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (7) คุ้มครอง 
ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน ได้ตะหนักถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท า      
โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลโปุงน้ าร้อนขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งด าเนินการตาม
แผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

3.2 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมถึงการรักษาพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน 
 

4. เป้าหมาย 
4.1 การจัดท าแนวกันไฟเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาโดยประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้าน 

ในต าบลโปุงน้ าร้อนร่วมกันปูองกันไฟปุาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้าน 
4.2  ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ า ที่เป็นต้นน้ าส าคัญในเขตต าบลโปุงน้ าร้อนในพ้ืนที่ทั้ง 7 

หมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพ้ืนที่   
4.3   ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชนในพื้นท่ี 
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 

 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนต าบลโปุงน้ าร้อน และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

6. ขั้นตอนและวิธีการด้าเนินงาน 
6.1 เขียนโครงการ/บันทึกข้อความขออนุมัติ ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
6.2  แต่งตั้งคณะท างานและแจ้งให้ทราบถึงภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
6.3  ประชุมคณะท างานทุกหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/ติดต่อประสานงาน 
6.4  ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 
6.5  ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 

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

 

8. งบประมาณ  
              20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 



 

 

งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
10.2  ชุมชนมีความสามัคคี บูรณาการระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ 
10.3  พ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชนต าบลโปุงน้ าร้อนเพ่ิมมากข้ึน  
10.4  เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มข้ึน 
 
 

ล ำดับท่ี 3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ทรัพยากรปุาไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม 
ประโยชน์ทางตรงของมนุษย์คือการน ามาใช้เป็นปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย   และยารักษา
โรค สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับชีวิตมนุษย์ในการด ารงชีวิต    ส าหรับประโยชน์
ทางอ้อมได้แก่ การปูองกันการพังทลายของดิน ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นปุาไม้จึงก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อมวลมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอย่างประเมินค่ามิได้ และ ยังมีประโยชน์ในด้านการ
รักษาสภาพแวดล้อมด้วย โดยสภาพทั่วไปในปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเข้าสู่สภาวะเสื่อมโทรม ทรัพยากร
ปุาไม้ได้ถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก ท าให้มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในด้านชีวิตความ
เป็นอยู่  การประกอบอาชีพ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ดังนั้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม้ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑2  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเพ่ิมพ้ืนที่ปุาให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
โดยเน้นให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา   
เพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือเร่งการเสริมสร้างวินัยและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างประหยัด กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
6 พ.ศ. ๒๕๔๒) มาตรา ๖๗  หน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
เป็นภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน จึงมีแนวความคิดใน
การด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลโปุงน้ าร้อนขึ้น โดยส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของตน ร่วมปกปูอง คุ้มครองและฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างจิตส านึกที่ดีในชุมชนให้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากร ปุาไม้ และ
ตระหนักในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกบุกรุกท าลาย แห้งแล้ง และเสื่อมโทรม ให้กลับฟ้ืนคืนสภาพอุดม
สมบูรณ์ และสนองแนวพระราชด าริในการอนุรักษ์ดิน น้ าและปุาไม้ ขึ้นในพ้ืนที่ปุาชุมชน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปุงน้ าร้อน พร้อมทั้งประชาชนในต าบลโปุงน้ าร้อน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินกิจกรรม 
ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
เป็นการสร้างส านึกการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน 

 
 



 

 
 

3.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนมีใจรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
๔. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี บูรณาการระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นท่ี 

 

4. เป้าหมาย 
    กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียน  ในเขตพ้ืนที่  ประชาชนทั่วไป  ส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 1,000 ต้น  
 

5. พืน้ที่ด้าเนินการ 
    ณ พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลโปุงน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีและข้ันตอนด้าเนินการ 
๑. เขียนโครงการ/บันทึกข้อความขออนุมัติ ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 

  ๒.  แต่งตั้งคณะท างานและแจ้งให้ทราบถึงภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.  ประชุมคณะท างานทุกหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/ติดต่อประสานงาน 
  4.  ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้เพ่ือใช้ปลูกในโครงการฯ 

    5.  ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยกลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียน  ในเขตพ้ืนที่  ประชาชนทั่วไป  
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

  6.  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

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

8. งบประมาณ  
              20,000 บาท 
 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
   งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 

2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. เกิดความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และ   

สิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 



 

 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับท่ี 4 
1. ชื่อโครงการ  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและค่านิยม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนได้รับความสะดวกสบายจนท าให้เกิดค่านิยมด้านวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมทางจิตใจ
ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จนท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อสังคมตามมาและส่งผลให้คนในสังคมขาดจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ไม่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
ประกอบกับปัจจุบันปัญหาด้านยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาที่ต้องให้ความส าคัญในการดูแลแก้ไขและ
คอยเฝูาระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตในทางที่ผิด และมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปในทศิทางที่ไม่เหมาะสมท าให้ขาดโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีในอนาคต 

องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อนในฐานะหน่วยงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนา
กิจกรรมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2542 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ (๖) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อนได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการปูองกันปัญหาดังกล่าวข้างต้นและตระหนักว่าการจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นนั้น จ าเป็นต้องน าหลักค าสอนทางศาสนาประยุกต์ในการอบรมสั่งสอนให้เด็กได้มีจิตใจที่ดีงามซึ่งจะเป็น
รากฐานในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องดีงาม จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
ต าบลโปุงน้ าร้อนห่างไกลยาเสพติดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่าน
กระบวนการการเรียนรู้ถึงโทษของสิ่งเสพติด และเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตให้มีคุณภาพเต็ม
เปี่ยมด้วยคุณธรรม สามารถน าหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางให้รู้จักความคุมตนเองให้รู้จัก ลด 
ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยได้บูรณาการการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ จ านวน 4 แห่ง ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการบ่มเพาะอบรม
สั่งสอนเด็กและเยาวชนของต าบลโปุงน้ าร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอนาคตที่สดใสเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตส านึกท่ีดีงามต่อตนเองและผู้อ่ืนและสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  2.2เพ่ือพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านความอดทน ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 
    2.3เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ไม่ก่อปัญหาความ
เดือนร้อนให้สังคม และร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 



 

 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
3.1 ด้านปริมาณ 

เด็ก และเยาวชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กในพื้นที่ต าบลโปุงน้ าร้อน จ านวน 80 คน  
 
 
 

3.2 ด้านคุณภาพ 
เด็ก และเยาวชน ได้รับความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม 

และมีหลักในการด าเนินชีวิต สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีระเบียบวินัย ห่างไกล
ยาเสพติด 
5.พื้นที่ด้าเนินการ 
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

6. วิธีด้าเนินการ 
4.1 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันก าหนดรูปแบบการจัดอบรม 

  4.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  4.3 มอบหมายหน้าที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
   4.4 ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 

4.5 ประเมินผลและสรุปผล 
   

7. ระยะเวลาในการด้าเนินการ 
 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
 

8. งบประมาณ 
 20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาการด าเนินชีวิตตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางคุณธรรมจริยธรรม

ได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
10.2 เด็ก เยาวชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ

ตัวเด็กได้อย่างเหมาะสม ลดการก่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
10.3 เด็กและเยาวชนได้รับการปรับเปลี่ยนนิสัย ความคิด จิตใจไปสู่ความดีงาม มีระเบียบวินัย มีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนและสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

11. สรุปผลและประเมิน  
 11.1 การประเมินความรู้และความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมิน 
 11.2 สรุปผลการจัดกิจกรรมและรูปถ่าย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ล ำดับท่ี 5 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ มีพฤติกรรมที่เสี่ยงในหลายๆ ด้าน 

เพราะผลพวงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของเยาวชนในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่
ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของผู้คนในสังคม 
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสม ปัญหาโรคเอดส์ ตลอดถึงปัญหาทางสุขภาพด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  ซึ่งปัญหาดังกล่าว นับเป็นปัญหาใหญ่ที่นับวันจะรุกคืบเข้าสู่สังคม
ปัจจุบันมากข้ึนตลอดเวลา จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประสานพลังในการแก้ไขปัญหา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อนในฐานะหน่วยงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการ
พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2542 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา  ๖๗ (๖) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยได้ด าเนินงานในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลโปุงน้ าร้อนได้
จัดตั้งขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา และวัฒนธรรมในต าบล  
และเพ่ือจัดกิจรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต าบลให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
และจริยธรรม ซึ่งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต าบล โปุงน้ าร้อน ได้มีการสะท้อนปัญหาของเด็กและ
เยาวชนต าบลโปุงน้ าร้อน ในปัจจุบัน พบว่าเริ่มมีปัญหาของยาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาจับกลุ่มดื่มเหล้า 
ปัญหาแข่งรถมอเตอร์ไซน์ ปัญหาทะเลาะวิวาท นอกจากนี้เด็กและเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่มีสัมมา
คารวะ วางตัวไม่เหมาะสม ไม่มีน้ าใจเอื้อเฟ้ือ ขาดจิตสาธารณะ ขาดการร่วมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์และ
ขาดการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนต าบล
โปุงน้ าร้อน จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์-สังคม และสติปัญญา ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน การช่วยเหลือกิจกรรมหรืองานพิธีต่างๆ ใน
ชุมชน การท าความสะอาดสถานที่ส าคัญต่างๆ ภายในชุมชนเป็นต้น ซึ่งการท ากิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้เยาวชน
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ตามความสนใจของตนเอง เรียนรู้กระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม เพ่ือพัฒนาคนให้มีศักยภาพรอบด้านในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ืออาทร  จะได้
ห่างไกลจากยาเสพติด  
 

3. วัตถุประสงค์ 



 

 

3.1 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม
พัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตส านึกให้เยาวชนได้ตระหนัก
ถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง  

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนต าบลโปุงน้ าร้อนมีจิตสาธารณ ช่วยเหลือสังคม  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่กลุ่มเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโปุงน้ าร้อน   
3.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชนในพื้นท่ีต าบลโปุงน้ าร้อนให้มีความรู้ความสามารถ ในด้าน

การพัฒนากลุ่ม/องค์กร พัฒนาชุมชน และสังคม ในทุกๆ ด้าน  
3.5 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนต าบลโปุงน้ าร้อนให้เกิดความต่อเนื่อง

และยั่งยืน  
 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนต าบลโปุงน้ าร้อน ในเขตต าบลโปุงน้ าร้อน  จ านวน  30  คน 
4.2 เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลโปุงน้ าร้อนมีจิตส านึกรักบ้านเกิด เรียนรู้การมีจิตสาธารณะบ าเพ็ญ

ตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนร่วม 
 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
สถานที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน ต.โปุงน้ าร้อน อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  

6. วิธีด้าเนินการ  
6.1 ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือและพิจารณาก าหนดรูปแบบการด าเนินการ 
6.2 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติด าเนินการ 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
6.4 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ดังนี้ 

    1) กิจกรรมขจัดร้าย ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ฯลฯ ให้กลุ่มเยาวชน
ในชุมชนด้วยกระบวนการเพ่ือนช่วยเพื่อน ส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติด  
     2) กิจกรรมขยายดี คือ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชนในพ้ืนที่เปูาหมาย บ าเพ็ญ
ประโยชน์ด้วยจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน ทั้ง วัด บ้าน โรงเรียน  
    3) กิจกรรมขยายเครือข่ายจิตอาสาชักชวนเพ่ือนให้มาร่วมเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครเพ่ือท า
ความดีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เยาวชนได้รู้จักการให้ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ท าคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป  
    4) กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่เกื้อหนุนสุขภาวะ (ครอบครัว เพ่ือน ชุมชน) เรียนรู้ประโยชน์
ของการท าความดี และการเป็นอาสาสมัคร มีจิตใจเอ้ืออาทรและเกื้อกูล รวมทั้งตระหนักถึงการช่วยพัฒนาสังคม
หรือชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป 

6.5 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการจัดกิจกรรม 
6.6 ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 
6.7 ประชุม ติดตามงาน ทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง  



 

 

6.8 ประเมินและติดตามผล 
  

7. ระยะเวลาในการด้าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)  
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 15,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 แกนน าเยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการพัฒนากลุ่ม/องค์กร ให้มี
ความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในเขตต าบลโปุงน้ าร้อนให้เชื่อมโยงกิจกรรม ประสานพลังระหว่าง
หน่วยงาน ชุมชน และสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้นได้  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะอาสาพัฒนาสังคมให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  10.3 เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนต าบลโปุงน้ าร้อนมีการด าเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

๑1. การติดตามและการประเมินผล 
11.1 ประเมินผลจากความพึงพอใจของชุมชนแต่ละชุมชนที่เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

ล ำดับท่ี 6 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา  ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 
23 ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์



 

 

และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อนเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อนทุกโครงการและกิจกรรม 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ 
 3.2เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง 
 

5.พื้นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน และ หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ภายในเขตต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

6.วิธีการด้าเนินการ 
 6.1รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  -ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
  -ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
  -ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 6.2น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโปุงน้ าร้อน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

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

8.งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน าร้อน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 



 

 

 10.2 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  2) การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  3) สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 ล ำดับท่ี 7 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฏหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ่ง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะ
ทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา  ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 
6 ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อ ง



 

 

ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อ สถาบันการศึกษาที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการประกอบหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.2/31158 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 
2558 เรื่องแจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ในการเห็นชอบประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาเพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดจ้างด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
  

5. พื้นที่ด้าเนินการ  
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 



 

 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 25,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
                     โปุงน้ าร้อน จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  2) การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
ล ำดับท่ี 8 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพ่อ  แม่ ดีเด่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็น
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติ เป็นประจ าทุปี เพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทย
ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่ อ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 (6) การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 



 

 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่
ดีเด่นในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคน
ในชุมชนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2เพื่อให้ พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคม 
 

4. เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ พ่อ แม่ จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 14 คน 
 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน  
 

6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 7 
หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ 
 6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ 
 

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

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 10,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 



 

 

  - มีพ่อแม่ ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - มีพ่อ แม่ ดีเด่น เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคม 
  - พ่อ แม่ ดีเด่น ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
 
ล ำดับท่ี 9 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรุงแผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนหมู่บ้าน แผนท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการประชาคม
แผนท้องถิ่น เพ่ือน าปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด 2 การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ มาตรา 16 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา  ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวาง
แผนการพัฒนาท้องถิ่น  
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน จัดประชุมประชาคมระดับ
ต าบล 1 ครั้ง แผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน  หมู่บ้านละ 1 เล่ม  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 หมู่บ้านทุกหมู่ และองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานผู้น าชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แตงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ตรวจสอบข้อมูล ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมประชาคมในระดับต่างๆ ตามสัดส่วนประชาคม 
 6.7 จัดประชุมคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ 
 6.8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ 
 

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

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 30,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ล ำดับท่ี 10 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 



 

 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐบาลได้พยายามการ 

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความ  
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการที่แท้จริงและเป็นไปตามบริบทที่  
เหมาะสมของของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และ
ฝุายประจ า จึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร 
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน บุคคล การเงินการคลัง และยังมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะอีก
ด้วย ดังนั้นการที่ประชาชนหรือชุมชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น ตามกฎหมายนั้น 
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับจึงควรมีความเข้าใจใน สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อชุมชนได้ การฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานจึงเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งที่จะช่วย
เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ สมรรถนะการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน จึงเล็งเห็นความส าคัญ ของเหตุดังกล่าว 
จึงพิจารณาจัดท าโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือการ
บริหารงานและการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ และสมรรถนะของบุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และ

ฝุายประจ า เพ่ือการบริหารงาน และการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
๒. เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบอย่างการพัฒนาจากหน่วยงานที่เป็นแบบอย่าง

ได้และสามารถน าแบบอย่างการบริหารจัดการนั้นมาเป็นต้นแบบให้กับองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ า

พัฒนาและน าวิสัยทัศน์ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจัดการอย่างครบ
ด้าน 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล

โปุงน้ าร้อนจ านวน 50 คน 
 

5. พื้นที่ด้าเนินการ 
 การจัดอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน และการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนอื่นภายในประเทศ 
 

6. วิธีการด้าเนินงานโครงการ 
การบรรยาย การฝึกอบรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการศึกษาดูงาน โดยมีหลักสูตรและ

หัวข้อในการอบรม ดังนี้ 
 6.1 การบรรยายการบริหารงานสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่อาเซียนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการ
พัฒนาอาชีพและการบริการสาธารณะ 

6.2 การพัฒนาสมรรถนะผู้น าองค์กร สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 



 

 

6.3 กิจกรรมระดมความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร 
ฝุายสภา และฝุายประจ า ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ 

 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  
 ด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม -  กันยายนของปีงบประมาณ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โปุงน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่นภายในประเทศ 
 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 งบประมาณด าเนินการ 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน  

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๑0.๑ บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ าได้รับการเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ 

และสมรรถนะเพ่ือการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพิ่มขึ้น 
10.2 บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ าเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบอย่างการพัฒนาจากหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างได้ และสามารถน าแบบอย่างการบริหารจัดการนั้นมาเป็น
ต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.๓ บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และฝุายประจ า สามารถน าวิสัยทัศน์และ
สมรรถนะเพ่ือการบริหารงาน และจัดการบริการสาธารณะมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างครบด้าน 

 

๑1. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ผลผลิต 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐ คน ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐ คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรได้รับการเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ และสมรรถนะเพ่ือการบริหารงานและการ
จัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบอย่างการพัฒนาจากหน่วยงานที่
เป็นแบบอย่างได้ และสามารถน าแบบอย่างการบริหารจัดการนั้นมาเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑2. การประเมินผล  
ประเมินผลการฝึกอบรมใน ๒ ส่วน คือประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการ

เรียนรู้หลังจากการฝึกอบรม รวมทั้งประเมินจากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม 
 
  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน้้าร้อน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
---------------------- 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ  และหนังสืออ าเภอฝาง ที่ ชม 0023.13/1272 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง
ขอความร่วมมือด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี 2560 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับนโยบายของ 
พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางและมาตรการในการปูองกัน 
แก้ไข ปัญหาการทุจริต ต่อไป 
 

    เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน จึงขอประชาสัมพันธ์และประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การปอูงกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

   สั่ง ณ วันที่  5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560    
 
 

      
           (นายพนัสบดินทร์  กันตวัฒธสกุล) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโปุงน้ าร้อน 

 


