
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 



ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(1.1) 1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ  ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ  
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้าง
จิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
   3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก 
ร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5  

7. วิธีด าเนินการ  
   จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ  
   6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
   6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
    6.3 การจัดกจิกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  

8. งบประมาณ  
   ตามท่ีได้รับจัดสรร 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
   10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึก
ร่วมในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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(1.1) 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล 
   บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสําเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ  
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ  
ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ  
แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน  ข้ามหากบุคลากรใน
องค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กร
นั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ  
ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และ
บทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ  เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน  
ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ  ประชาชนและประเทศชาติ
ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ  ปูองกันการทุจริต 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  
  องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกัน 
การทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ      มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา  และต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
   3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
   3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
   3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ทั้งหมด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. ระยะเวลา 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
   7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
   7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
   7.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
   7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม  
   7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
   7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  

8. งบประมาณ 
   ตามท่ีได้รับจัดสรร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง  
   10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ใน 
การปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
   10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
เจตคติต่อองค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 



-5- 
 

(1.1) 3. มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการจัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้  
การปูองกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
   ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  
สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานด้วย  
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตข้างต้น และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ ปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของ
การจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจ  
แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา 
เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
   6.2 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง  
   6.4 จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลา  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   รูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
(1.2) 1. โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส สะอาด สวยงาม สุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 
   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ที่กฎหมายจัดตั้ง มีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ดังนี้ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และ 
ทางระบายน้ํา (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (๔) การสาธารณูปโภคและ
การก่อสร้างอ่ืนๆ (๕) การสาธารณูปการ (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (๗) การพาณิชย์  
และการส่งเสริมการลงทุน (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับ
ที่อยู่อาศัย (๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (๑๔) การส่งเสริมกีฬา (๑๕) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน 
การพัฒนาท้องถิ่น (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (๑๘) การกําจัด
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (๒๒) การจัดให้มีและ
ควบคุมการฆ่าสัตว์(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอ่ืนๆ (๒๔) การจัดการ การบํารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๕) การผังเมือง (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (๒๗) การดูแล
รักษาที่สาธารณะ (๒๘) การควบคุมอาคาร (๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓๐) การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
(๓๑) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นกลไกลที่สําคัญในการผลักดันการดําเนินงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 
เริ่มตั้งแต่การกําหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําแผนพัฒนา การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ 
การดําเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลการดําเนินโครงการ จากอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ข้างต้นอาจสรุปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลประชาชนให้ครอบคลุม
ทั้งด้านสาธารณูปโภค การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการศึกษา ตลอดจนการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงจัดโครงการท้องถิ่นงาม ๓ ส คือ สะอาด สวยงาม
สุขภาพดี เพ่ือให้บุคลากรได้รับสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานที่ดี สุขภาพร่างกายและจิตใจดี พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงาน ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์  
   3.๑ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณ
โดยรอบสํานักงาน 
   3.๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตใจและคุณภาพที่ดีแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ
และประชาชนในพื้นท่ี 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ ปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสํานักงาน 
   ๔.๒ ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง ทางเข้าสํานักงานระยะทาง 600 เมตร  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   พ้ืนที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีการด าเนินงาน  
   5.1 จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินโครงการ 
   5.2 จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าสํานักงานและบริเวณเสาธงชาติ 
   5.3 ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทาง ทางเข้าสํานักงานระยะทาง 600 เมตร  
   5.4 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน 
   5.5 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลา  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5  

8. งบประมาณ  
   ตามท่ีได้รับจัดสรร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑.องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ มีสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสํานักงานสวยงาม 
   ๑๐.๒. สุขอนามัยและคุณภาพที่ดีแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อและ
ประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น 
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(1.2) 2. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
        และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว การดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันที่เพ่ิ มขึ้น  
อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง ประชาชน
โดยทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น  การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้
หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้  ตลอดจนการพ่ึงพา
ตนเองโดยใช้หลักการและปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรในเขตพ้ืนที่ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นอาชีพหลัก และมีการว่างงานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต  การฝึกอาชีพ 
ระยะสั้นเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้  
และเพ่ิมทักษะฝีมือ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และสร้างความใกล้ชิดที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงได้จัดทํา “โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร
การทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ขนมไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” ขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และ  
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน  ที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอด
ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ  
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิ บัติตาม และให้บังเกิดได้ 
ในชีวิตประจําวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้รักสามัคคี
ภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  
สร้างความชํานาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ สร้างความชํานาญในอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ  
เพ่ือให้สามารถนําไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทําและ 
ร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
  ๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนทั่วไปในตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลดอยหล่อ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ  
   6.๑ ประชุมชี้แจงกลุ่มเปูาหมาย กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรมอาชีพ 
   6.๒ จัดทําและเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนดําเนินงาน 
   6.๓ เตรียมอุปกรณ์ฝึกอบรม ประสานงานวิทยากร และอุปกรณ์ในการอบรม 
   6.๔ ดําเนินการฝึกอบรม ตามโครงการการอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลดอยหล่อ 
   6.5 สรุปผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5  

8. งบประมาณด าเนินการ  
   ตามท่ีได้รับจัดสรร 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.๑ ประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาทักษะฝีมือ มีความรู้ในการฝึกอาชีพหลากหลาย ส่งเสริม
การสร้างงาน เพ่ิมรายได้ การแปรรูปทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
  10.๒ สร้างความรักสามัคคีในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการรวมกลุ่มทํากิจกรรม  
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น 
  10.๓ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
1.3 1. โครงการฝึกอบรมเยาวชนดอยหล่อรักดี 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   โครงการฝึกอบรมเยาวชนดอยหล่อรักดี  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ศิลปวัฒนธรรมเป็นสมบัติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งได้รับ 
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นระยะเวลายาวนาน อันเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ศิลปวัฒนธรรมของ 
ชาวล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ การเล่นดนตรี พ้ืนเมือง(สะล้อ ซอ ซึง)คื อ ความงดงามและ 
คุณค่าที่ถือเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านนับวันกําลังจะจางหายไป เหตุผลหลักเพราะเยาวชน ผู้เป็นอนาคตที่สําคัญของชาติ 
และชุมชน ได้หลงลืมรากเหง้าของตนเองไปลุ่มหลงกับวัฒนธรรมต่างถิ่น ลืมประวัติศาสตร์ล้านนา และศิลปวัฒนธรรม
ไปอย่างน่าใจหายและหันไปสนใจกับวัฒนธรรมที่มากับความฟูุงเฟูอ หลงใหลในความศรีวิไลย ทําให้ศิลปวัฒนธรรมสูญ
หายไปด้วย ตําบลดอยหล่อแต่เดิมในปี ๒๕๕๓ มีกลุ่มเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดนตรีพ้ืนเมือง  
จนมีวงดนตรีพื้นเมืองเยาวชนที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อเยาวชนดังกล่าวแยกย้ายกันไปศึกษาต่อนอกพ้ืนที่ วงดนตรีดังกล่าวก็
สูญหายไป ไม่มีการสานต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  โดยจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ใช้เวลาว่างในการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ อาทิ ประเพณีพ้ืนบ้าน หัตถกรรมพ้ืนบ้าน และ 
ดนตรีพื้นเมือง เป็นต้น  
   ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๕) (๖) และ(๘) กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่สําคัญ  
ที่ต้องทําในพ้ืนที่ คือ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ 
ผู้พิการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดพ้ืนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนทางศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเสริม
ทักษะ หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการอบรมระยะสั้น เป็นต้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญ สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอยหล่อ ด้วย    
   ดังนั้น จึงจัดโครงการเยาวชนดอยหล่อรักดี (อนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง) ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้
ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน วงดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึง) ซึ่งเป็นศิลปะพ้ืนบ้านที่มีมาช้านานให้คงอยู่สืบไป 
เป็นจุดเริ่มตน้ของการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนรักท้องถิ่น และเยาวชนใช้เวลาว่างในทางที่เป็นประโยชน์  

3. วัตถุประสงค ์ 
   ๓.๑ เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านดนตรีพ้ืนเมือง ให้แก่เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
   ๓.๒ เพ่ืออนุรักษ์ สืบสานการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านคู่สังคม 
คนเชียงใหม่สืบไป 
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  ๓.๓ เพ่ือจัดพื้นที่สาธารณะทางศิลปะและวัฒนธรรมของภาคประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๔.๑ เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ – ๕  สามารถเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง 
  ๔.๒ เกิดวงดนตรีพื้นเมืองเยาวชน จํานวน ๑ วง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   โรงเรียนในพ้ืนทีต่ําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ  
   6.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
   6.๒ ประสานการดําเนินงานระหว่างโรงเรียน ชุมชน และประสานวิทยากร 
   6.๓ ดําเนินงานตามโครงการ  
   6.4 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยที่เก่ียวข้อง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 

8. งบประมาณด าเนินการ  
   ตามท่ีได้รับจัดสรร 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ บูรณาการร่วมกับ โรงเรียนวัดวังขามปูอม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑๐.๑  เกิดวงดนตรีพื้นเมืองเยาวชนในตําบลดอยหล่อ อย่างน้อย ๑ วง และเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๙๐ สามารถเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้อย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด 
   ๑๐.๒ วงดนตรีพ้ืนเมืองเยาวชน สามารถเล่นดนตรีพ้ืนเมืองได้อย่างคล่องแคล่วในเพลง 
ล่องแม่ปิง 
   ๑๐.๓ เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดนตรีพื้นเมืองได้รับการสืบทอดต่อไป 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
(2.1) 1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  
Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ 
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง  
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
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ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ 
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง  
ที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน 
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้น  
ก็อาจเป็นแคเ่ศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
           - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
          - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
จํานวน 1 ฉบับ  

   10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ปูองกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
          – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
(2.2) 1. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่ว นตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอยหล่อ นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว  
ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6  
ที่กําหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียม
กันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับ 
ผู้มาติดต่อราชการ  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค 
เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน  
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   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
   3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการ
ให้บริการ  
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
   6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และ 
การใช้บริการตามลําดับคิว  
   6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
   6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน  
เพ่ือนํามาปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5 

8. งบประมาณด าเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
   ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ  
   10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มา
ขอรับบริการ 
           - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 (2.3) 1. มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
         ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ  
   มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก  ภารกิจ 
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทําให้
การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
มาตรา 69/1 กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้ 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน  
การปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 59 ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาต และ 
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 60 วรรค 3 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ  
การปฏิบัติราชการของ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ มาตรา 60/1 กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล  รองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545   
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. เป้าหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์  
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
(2.4) 1. กิจกรรมการมอบ ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากในวันที่  8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาส 
วันสตรีสากลและระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้ เ พ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ  
และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 
12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1  
เดือน สิงหาคม เป็นวันสตรีไทยของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ  
ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากล
ของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 67 (6) ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  
เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสํานักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกัน 
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
โดยการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้ ที่ มีความซื่อสัตย์  สุ จริต  มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชู เกียรติ  
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น  
โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  
   1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิก 
ที่ดีของสังคม  
   2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบ 
อย่างแก่คนทั่วไป  
   3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างภาคภูมิใจ  
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
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4. เป้าหมาย  
   มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอยหล่อ ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละตําบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง  
   6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากแต่ละตําบลภายใน เขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ดํ า เนินการจัดพิธีการมอบประกาศ เกียรติคุณให้แก่สตรีดี เด่นตามระเบียบฯ  
ในวันสตรีสากล จํานวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอยหล่อเป็นประธานในพิธี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
   10.1 ผลผลิต  
   - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   10.2 ผลลัพธ์  
   - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
   - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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(4.3) 2. โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 

2. หลักการและเหตุผล  
   จากการที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบกําหนดให้วันเข้าพรรษาของ
ทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  
ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพ่ือส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธ ที่เมื่อถึงช่วงเวลาเข้าพรรษา
ตลอด ๓ เดือน จะมีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ลด ละ เลิก เหล้าเบียร์ และตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรม รักษาศีล  
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมวิถีความพอเพียง ละ ลดเลิก อบายมุขและรายจ่ายฟุุมเฟือย ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง อันเป็นการลดปัญหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม ความรุนแรงในครอบครัวและโรคเอดส์ ซึ่งมีต้นเหตุ
มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทําให้เสียค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียมากถึงปีละ ๒ แสนล้านบาท ซึ่งเครือข่าย
องค์กรงดเหล้ากว่า ๓๐๐ องค์กรทั่วประเทศ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกัน
รณรงค์ในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนเกิดผลที่น่าพอใจ  
   โดยในปี 2559 นี้ กําหนดจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2559  
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เชิญชวนประชาชนงดดื่มสุรา ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา และ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโดย พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคําขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2559 ว่า“ครอบครัว 
เยาวชน คนรุ่นใหม่ ห่างไกลสุรา พาชาติเจริญ” เพ่ือให้ทุกฝุายตระหนักและร่วมมือกันปกปูองอนาคตของชาติ  
ไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดหาซื้อง่ายซึ่งผลสํารวจของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 พบว่าเยาวชนไทยอายุ 19 - 24 ปี ที่มีประมาณ 6 ล้านคน ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 หรือทุก 1 ใน 4 คน ชายดื่มมากกว่าหญิง 4 เท่า ดื่มมากสุดคือเบียร์ 
รองลงมาคือสุราสี และสุรากลั่นชุมชน ในกลุ่มผู้ดื่มสุรา พบว่าร้อยละ 54 เป็นผู้ดื่มหนักจนเมาเป็นประจําเกือบ 
ทุกวัน ส่วนใหญ่ดื่มที่บ้าน หอพัก และร้านค้ารอบสถานศึกษา รายงานภาวะสังคมไทยของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในภาพรวมปี  พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 41.39 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.1 จากปี พ.ศ. 2556 ที่มีจํานวน 40.55 ล้านบาท  
เพ่ือเป็นการสอดรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและประกอบกับการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ โดยมอบหมายให้สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน  
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยกําหนด
เปูาหมายทุกตําบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ พร้อมทั้งตั้งเปูาตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๔ ปี 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) อันมีเปูาหมายให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนําหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ตามหัวข้ออบรม ๘ หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข  
ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม และการขับเคลื่อนโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะที่ 3) ประจําเหนือ  
อันเป็นเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ และเป็นการดําเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา 
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   ดังนั้น งานบริหารงานบุคคล ฝุายบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล 
ดอยหล่อ ซึ่ งเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ จึงจะได้ดําเนินการจัดทําโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
ประจําปี พ.ศ. 2561 - 2564 “เข้าพรรษานี้ จวนหมู่เฮางดเหล้าครบพรรษา” อันจะเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วย
ขับเคลื่อนนโยบาย ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดสัมฤทธิผล ในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาจิตใจบุคลากรพัฒนางาน  
พัฒนาองค์กรและประเทศชาติ ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
   3.๑ เพ่ือร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบโดยการชักชวนคนในองค์กร  
เป็นจุดเริ่มต้น 
   3.๒ เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ มาทํากิจกรรมที่ดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์ ตลอดทั้งเทศกาล
เข้าพรรษาและต่อยอดในโอกาสต่อไป 
   3.3 เพ่ือเชิญชวนทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ร่วมลงนามปฏิญาณ
ตนงดเหล้าเข้าพรรษา (งดเหล้าครบพรรษา) 
   3.4 เพ่ือรณรงค์สอดคล้องและขับเคลื่อนโยบายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียนรักษาศีล ๕ 
หน่วยงานรักษาศีล ๕ และการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะที่ 3) ประจําภาคเหนือ  
   3.5 เพ่ือยกย่องเชิดชูแก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน/ตลอดชีวิติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จํานวน 60 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ วัดและสํานักสงฆ์ ในเขตพ้ืนที่บริการองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕9 “เข้าพรรษานี้ 
จวนหมู่เฮางดเหล้าครบพรรษา” ให้ผู้ที่มีความสนใจในโครงการ เข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งความประสงค์ลงนาม 
   ๖.2 จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ มีการลงชื่อ และปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๕9 และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในด้านกฎหมาย จากวิทยากร 
ผู้มีความรู้และแง่ศีลธรรมการสร้างจิตสํานึกในการงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมกับประวัติและความสําคัญของ 
วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และบูรณาการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โรงเรียน
รักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ โดยวิทยากรจากตัวแทนคณะสงฆ์ ตําบลดอยหล่อ ซึ่งดําเนินการขับเคลื่อน
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะที่ 3) 
ประจําหนเหนือ 
   6.3 จัดให้มีการร่วมฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเข้าพรรษา ตามโอกาสในวันธรรมะสวนะใน
อาวาสวัดและสํานักสงฆ์ ในเขตพ้ืนที่ตําบลดอยหล่อ 
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   ๖.4 จัดให้มีการค้นหาบุคคลต้นแบบในการงดเหล้าเข้าพรรษา 
   6.5 จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ตามท่ีได้รับจัดสรร  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาสู่การเป็นคนต้นแบบ  
   ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่ได้รับการปกปูองจากภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเปิดโอกาสให้บุคลากรมา
ทํากิจกรรมที่ดี มีศีลธรรมและสร้างสรรค์ 
   ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาเพ่ิมขึ้น จากรายบุคคลเป็นหน่วยระดับองค์กรและ
เป็นแนวทางในการงดดื่มเหล้า ในระยะยาว ต่อไป 
   10.4 เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนํามาใช้ เป็นแนวทางในการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
   10.5 เจ้าหน้าที่สุขภาพร่างกายปลอดจากสารพิษที่มีต้นเหตุจากการดื่มสุรา และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  
   10.6 พฤติกรรมการใช้เงินของตนเอง ลดค่าใช้จ่าย และส่งผลให้ครอบครัวมีเงินเหลือเก็บ 
   10.7 ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วยพฤติกรรมเมาสุราหรือ “เมาไม่ขับ” 
   10.8 เจ้าหน้าที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน/ตลอดชีวิติ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ 
 

(2.5) 1 มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร  
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็น 
การสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง  
ภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
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   6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ    
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส่วนราชการ สํานัก กอง องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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(2.5) 2. มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือ 
แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอยหล่อรวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบล  
ดอยหล่อขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอยหล่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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(2.5) 3. มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก 
       หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
       ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น  
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2557  
ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  จึงได้จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อว่าปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทํา 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริห าร
ส่วนตําบลดอยหล่อ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย 
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ   

5. พื้นที่ด าเนินการ  

   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
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6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ 
เข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  

  6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและ  
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน 
5 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที ่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

(3.1) 1. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอยหล่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริ การว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ  
การดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงได้ให้
มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอยหล่อให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อโดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและ  
ใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อจํานวน 1 แห่ง  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ)  

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  
   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 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5  

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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(3.1) 2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ  
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อจึงได้จัดทํา
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  
ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
   3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

   พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   - แผนการดําเนินงาน  
   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5  

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส่วนราชการ สํานัก กอง องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่    
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(3.1) 3. มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ 
        บริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ  
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อจึงได้
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย 
เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูล
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 5 พ้ืนที่
ดําเนินการพ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ 

   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและ 
ให้ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5  

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 
 
(3.2) 1.มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบล 
        ดอยหล่อ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 
และมีเปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  
   ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอยหล่อ 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย 
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง  
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน 
ได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได ้

5. วิธีด าเนินการ 
   5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
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   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม 
ความจําเป็นและเร่งด่วน  
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
  6.1 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-369049 โทรสารหมายเลข 053-369049 ตอ่ 18 
   6.3 ทางเว็บไซต์  
   6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน 
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
   9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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 (3.2) 2.มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ เป็นหน่วยบริการ 
ด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค  
เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ 
ประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดทําขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องคก์ารบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
   - ผ่านเว็บไซต์ และ facebook องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน 
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3.2 3. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ เป็นส่วนงานที่มีอํานาจ
หน้าที่ โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบั ญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิต
ได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่
มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ
ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
   3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
   3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย  
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
   5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบล  
ดอยหล่อ  
   5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
    5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ในวันทําการ เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่  
    1) ไปรษณีย์  
    2) โทรศัพท์  
    3) โทรสาร  
    4) เว็บไซต์  
    5) เฟสบุ๊ค  
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7. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
   9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
(3.3) 1. การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
       องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   ตามที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดําเนินงานหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพ้ืนที่ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 มาตรา 70 (คู่มือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ : หน้า 7)  

   โดยเน้นการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ให้กับประชาชนทุกคน 
ซึ่งไม่ใช่จัดให้เฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น แต่เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้กับประชาชนทุก
คนโดยแบ่งกลุ่มเปูาหมายออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ํากว่า 6 ปี  
กลุ่มเด็กโตและเยาวชน อายุตั้งแต่ 6 ปี ถึงต่ํากว่า 25 ปี กลุ่มผู้ใหญ่ คือ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (คู่มือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ : หน้า 17) ซึ่งกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ  
ที่ดําเนินการในกลุ่มเปูาหมายจะต้องเป็นการดําเนินการโดยชุมชนและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสุขภาพที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและมีการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและ 
การพิจารณางบประมาณต่าง ๆ นั้นสามารถสนับสนุนกิจกรรมใน 5 ลักษณะ คือ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 2. สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน หน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่  เพ่ือสารสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ 
การรักษาพยาบาลเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  4. การบริหารกองทุน
พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 5. กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

   ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะต้องมาจากการคัดเลือกตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ 
พ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ชุดเดิม 
จะหมดวาระในปี ๒๕๖๑ ซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการจากตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข 
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ประจําหมู่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน การคัดเลือกจากหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ  

   ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ จึงได้จัดทําโครงการคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของชุมชนมาเป็นกรรมการบริ หาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ ต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 

   เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.ดอยหล่อ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จํานวน ๙ คน  
โดยแบ่งเป็นจากตัวแทนชุมชน จํานวน ๕ คน ตัวแทน อสม. ๒ คน ตัวแทนสถานบริการสาธารณสุข ๒ คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  

   พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ  

   6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ ในทุกช่องทางสื่อสาร 

  6.2 แจ้งกําหนดวันในการรับสมัครเป็นตัวแทนหรือให้แต่ละหมู่บ้านคัดเลือกตัวแทนมาเพ่ือ
คัดเลือกให้เหลือ ๕ คนในตัวแทนชุมชน ตัวแทน อสม. เหลือ ๒ คน ตัวแทนสถานบริการ ๒ คน 

   6.3 ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการจัดประชุมและให้มีการคัดเลือกแบบ 

เปิดเผย 

   6.4 เมื่อได้ตัวแทนคณะกรรมการตามที่กําหนดแล้วแจ้งรายชื่อให้กับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเพ่ือจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง 

   6.5 จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการทํางานและบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

เพ่ือทําหน้าที่กรรมการบริหารกองทุนไปจนครบวาระ ๔ ปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
   คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จะครบวาระ ๔ ปี 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวมาดํารง
ตําแหน่งภายใน ๖๐ วัน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
   ตามท่ีได้รับจัดสรร  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ โดกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
อบต.ดอยหล่อ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่มาจากการคัดเลือกของคนในชุมชน ก่อให้เกิดความ  
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ที่เหมาะสม  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
(4.1) 1. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปี งบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอยหล่อ 
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  

3. วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอยหล่อ 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําบลดอยหล่อทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   3. เ พ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ทุกส่วนราชการ สํานัก กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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 (4.1) 2. กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน  
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ  
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่ วไหล 
ทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก  
การกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอยหล่อขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ  
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

4. เป้าหมาย 
   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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5. วิธีด าเนินการ 
   5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอยหล่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
   ทุกส่วนราชการ สํานัก กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

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

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
กําหนดเวลา 
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
   10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 
(4.2) 1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมี
กระบวนการที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
ไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถ ามและ 
ตรวจสอบได้  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทํางานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ  

6. วิธีด าเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
(4.3) 1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรม
เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ 
นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับ  
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามา
พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี 
ความเข้าใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่  
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป  
ตามระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการด าเนินการ 
   6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดํ าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก
กองงานที่รับผิดชอบ  
   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอยหล่อ  
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   6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอยหล่อทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ตามที่ได้รับจัดสรร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลดอยหล่อ 

10. ผลลัพธ์ 
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด 
   จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ ร้อยละ20 ได้รับ 
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
(4.4) 1. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อและ
บริเวณสถานที่ราชการ 
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5  

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ตามท่ีได้รับจัดสรร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลดอยหล่อ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 


