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        ปญหาคอรรัปชั่นในประเทศไทยเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมาชานานและสงผลกระทบตอการพัฒนา 
ประเทศเปนอยางยิ่ง แมปจจุบันในหลายๆรัฐบาลท่ีผานมาจะไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวโดยได
กําหนดปญหาคอรรัปชั่นอยูในแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือมีการกําหนด
แนวทางแกไขปญหาคอรรัปชั่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ แตท้ังนี้การแกไข
ปญหาคอรรัปชั่นก็ยังไมเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง อีกท้ังยังไดทวีความรุนแรงและมีความซับซอนยาก
ตอการตรวจสอบมากข้ึนเรื่อยๆ จะเห็นไดวากลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีแนวโนมการเกิดคอรรัปชั่นมาก
ข้ึน ในแตละประเทศจึงพยายามหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวท้ังนี้รวมถึงประเทศไทยดวย  
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สวนที่ 1 
 

 

บทนํา 
 
วิสัยทัศน 
     องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีผูปฏิบัติงานในองคกรท่ีหลากหลายท่ีปฏิบัติงานดวยคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือสรางความโปรงใสใหองคกร สามารถตรวจสอบได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน วา 
             “ซ่ือสัตย  ซ่ือตรง  โปรงใส  ใสใจธรรมาภิบาล” 

 
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
              การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
             การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
             ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
         1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก 
การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
        3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
        4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
        5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
        6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคสวนตางๆ 
        7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
      
         สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
        1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช 
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก 
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
        2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน 
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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        3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลานี้ 
        4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก 
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ 
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
        5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง 
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี 
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
        6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน 
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป 
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน 
สวนรวม 
        7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน 
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด 
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา 
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
              ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรปัชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา 
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน 
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ 
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน 
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป l 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
             แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน 
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ 
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ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม 
ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน 
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ 
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน 
มองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต 
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได 
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาว
มาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
         ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ 
สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี 
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
         ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
         ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
         ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
         ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
         ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
         ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ 
เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
        1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง 
        2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ
ฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
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 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
        4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
        5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
4. เปาหมาย 
        1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง รวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
        2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขาราชการ 
        3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
        4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
        5) องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
         1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางรวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
        2) องคการบริหารสวนตําบลสันกลางสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
        3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี 
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
        4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
        5) องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน 
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน                 

 

ลงชื่อ 

       (นายณรงค  ติ๊บแปง) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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สวนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถ่ิน และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1. โครงการอบรมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพคณะ
ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางสู
การปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาธิบาล 
2.โครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม 
3.โครงการฝกอบรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.โครงการเสริมสรางความ
ซื่อสัตย สุจรติ และปลูกฝง
ทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีใน
การตอตานการทุจรติ 
5.มาตรการเสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการ
ทุกจริต 
6.กิจกรรมใหความรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 
7.มาตรการจัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
8.มาตรการปลูกฝงองค
ความรูใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับ ผลประโยชนทับ
ซอน (Conflict of 
Interest) 
 

100,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

100,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

100,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

100,000 
 
 
 
 
 

15,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๑.๒ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถ่ิน 

1. โครงการฝกอบรม
พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2.โครงการปลูกตนไมเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะ
โลกรอนในพ้ืนท่ีตําบล 
3.โครงการสงเสรมิอนุรักษ
ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แหลง
ทองเท่ียวพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน 
4.โครงการสันกลางสะอาด 
อาหารปลอดภัย 
5. โครงการสถานีเกษตรวิถี
พอเพียง 
6.โครงการ สันกลาง 5g+ 
เสรมิสรางความเขมแข็งสู
การพัฒนาตําบลอยางยั่งยืน 
7.โครงการ ทาง “ขาว”สัน
กลาง ตามรอยพอ 
8.โครงการสรางอาชีพ สราง
รายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
9.โครงการวันผูสูงอายุตําบล
สันกลาง 

10,๐๐๐ 
 
 

50,000 
 
- 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

50,000 
 

30,000 
 
 

50,000 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

50,000 
 
- 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

50,000 
 

30,000 
 
 

50,000 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

50,000 
 
- 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

50,000 
 

30,000 
 
 

50,000 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 

50,000 
 
- 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

50,000 
 

30,000 
 
 

50,000 
 
 
 

 

 
 
 



7 
 
 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมา
ย

เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๑.๓ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1.โครงการคณุธรรมสาน
สายใยครอบครัว 
2.โครงการสงเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยดวย
กิจกรรมและนันทนาการ 
3.โครงการเสริมสรางความ
อบอุนของครอบครัวดวยภมูิ
ปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมพ้ืนบาน 
4.การจดัตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสันกลาง 
5.โครงการการสราง
ครอบครัวใหอบอุนเพ่ือเด็ก
ปฐมวัยดวยกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 
6.โครงการรอยรวมคน 3 
วัยสายใยรักแหงครอบครัว 
7.โครงการตําบลสันกลาง
เขมแข็งไรความรุนแรงของ
ครอบครัว 
8.โครงการเขาคายยุวชน
ตําบลสันกลาง (ตามรอยพอ) 
9.โครงการเยาวชนตนกลา
ตําบลสันกลาง 
10.โครงการอบรมยุวชน
อาสาพิทักษสิ่งแวดลอม 
11.โครงการประกวดคํา
ขวัญตอตานการทุจริต 
12.โครงการพ้ืนท่ี
สรางสรรคเยาวชนตนกลา
สันกลาง 
 
 

20,๐๐๐ 
 

20,000 
 
 

30,000 
 
 
 

10,000 
 

25,000 
 
 
 

50,000 
 

25,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

35,000 
 
 
 

20,๐๐๐ 
 

20,000 
 
 

30,000 
 
 
 

10,000 
 

25,000 
 
 
 

50,000 
 

25,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

35,000 
 
 
 

20,๐๐๐ 
 

20,000 
 
 

30,000 
 
 
 

10,000 
 

25,000 
 
 
 

50,000 
 

25,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

35,000 
 
 
 

20,๐๐๐ 
 

20,000 
 
 

30,000 
 
 
 

10,000 
 

25,000 
 
 
 

50,000 
 

25,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

35,000 
 
 
 

 

 รวม จํานวน     25   โครงการ 
1 กิจกรรม 3 มาตรการ 

780,๐๐๐ 780,๐๐๐ 780,๐๐๐ 780,๐๐๐  



8 
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 

1.กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

5,000 5,000 5,000 
 
 
 
 

5,000  

๒.๒ มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1. มาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องคการบริหารสวนตําบล
และปลัด 
3. กิจกรรมสรางความ
โปรงใสในการพิจาณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
4.กิจกรรมควบคมุการ
เบิกจายตามขอบัญญตัิ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
5.กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจดัหา
พัสด ุ
6.โครงการเผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการจดัซื้อ-จัด
จาง 
7.กิจกรรมการใชบัตรคิวใน
การติดตอราชการ 
8.มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 

 



9 
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๒.๓ มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ี ให
เปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

1.กิจกรรมลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3.มาตรการมอบอํานาจอนุมตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัตริาชการ 
4.มาตรการการมอบอํานาจ
ของนายก อบต. 
5.มอบอํานาจเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
6.มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลดั และ
หัวหนาสวนราชการ  

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤตปิฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

1. โครงการครอบครัวตัวอยาง
เสรมิสรางคุณธรรม (ครอบครัว
สัมพันธ) 
2. โครงการ “คนดีวิถีพุทธ” 
3. โครงการ คนดีศรีตําบล 
4. กิจกรรมยกยองและเชิดชู
เกียรติแก บุคคลหนวยงาน
องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบล 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1. มาตรการจดัทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
2. มาตรการใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ 
3. มาตรการแตงตั้งผูรบัผิดอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรยีน 
4. มาตรการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกกลาวหาเจา หนา
ท่ีวาทุจรติและปฏิบัติราช การ
ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

 

รวม จํานวน    5   โครงการ 
9 กิจกรรม 8 มาตรการ 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐   



10 
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๓. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมสีวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

1. มาตรการปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. กิจกรรมการออกระเบียบ
จัดตั้งศูนยขอมลูขาวสารของ
องคการบรหารสวนตําบล 
3. มาตรการเผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสาํคัญขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง 
4. กิจกรรมเผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการเงิน การคลัง
พัสดุและทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล 
และการรับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง 
5. มาตรการจดัใหมีชองทางท่ี
ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบล 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



11 
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๓.๒ การรับฟง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 

1. โครงการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 
2. การดาํเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกของคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง 
3. มาตรการกําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรยีน 
4.โครงการ สันกลางเคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน 
5.กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 

 
 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 

 
 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 

 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 
- 
 

 

 

๓.๓ การสงเสรมิให
ประชาชนมีสวน
รวมบริหารกิจการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล และคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
2.โครงการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน/ตําบล 

3.มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

4.กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง 

5.กิจกรรมการสํารวจความพึง
พอใจของผูเขารับบริการ 

- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
- 

 

รวม จํานวน   3    โครงการ 
6 มาตรการ 5 กิจกรรม 

60,000 60,000 60,000 60,000  



12 
 

แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

1.โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 
2.โครงการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน 
3.กิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
4.มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบล 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

๔.๒ การ
สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ชองทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได 

1.กิจกรรมสงเสริมให
ประชาชนรองเรียน 
เก่ียวกับเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง โอนยายขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง 
2.กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายใหประชาชน
ไดรับทราบ 
3.กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 



13 
แผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๔.๓ การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

1.กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
2.กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถ่ินใหมี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 

 

๔.๔  เสรมิพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

1.กิจกรรมการติดปาย
ประชาสมัพันธกรณีพบ
เห็นการทุจรติ 
2.กิจกรรมประชุม
หัวหนาสวนราชการ
ประจําตําบลเพ่ือเนนย้ํา 
และสงเสรมิการตอตาน
การทุจริต   
3.กิจกรรมการรณรงค 
บาน วัด โรงเรยีน เพ่ือ
สงเสริมการตอตานการ
ทุจริต    
4.โครงการ อบต.สีขาว 
 

3,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20,000 

3,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20,000 

3,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20,000 

3,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20,000 

 

รวม จํานวน    3   โครงการ 
8 กิจกรรม 1 มาตรการ 

73,000 73,000 73,000 73,000  

 
 

 
 
 
 



 
14 

สวนที่ 3 

 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมือง ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข

แกประชาชนในทองถิ่น 
  
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร และพนักงานจางสูการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมมาธิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 
11 กําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันเพ่ือปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น ในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม สวนราชการตอง
พัฒนาความรูความสามารถใหเกิดความเชี่ยวชาญ เพ่ือสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานเนนสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงาน โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
เนนการสรางแนวคิดใหมตามหลักวิชาการสมัยใหม จึงกําหนดหลักการใหสวนราชการมีการพัฒนาความรูเพ่ือ
นําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคการ การใหการศึกษาคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติมใหมๆ ใหกับบุคลากรของหนวยงาน ผูบริหารสมาชิกสภา อปท. เปนเรื่องท่ีหนวยงานของภาครัฐ
จะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุง
และประยุกตใชในการพัฒนาองคกร และเพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานมีความรูมีทัศนคติท่ีกวางไกล มีแนวคิดท่ี
เปนประโยชน และนําความรู ประสบการณท่ีไดพบเห็นมาเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินใหกาวหนาตอไป 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางไดมีความรูเพ่ิมเติม
ในเรื่องของการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลตนแบบท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี เปนการเปดโลกทัศน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนวยงานอ่ืน ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน อีกท้ังยังกอใหเกิดความสัมพันธอัน
ดีภายในองคกร ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไดศึกษาหาความรูและประสบการณจากสถานท่ีตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนา
องคกรและชุมชน 
 3.2 เพ่ือเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดี แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
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 3.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและวิสัยทัศนในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามแผนท่ีวางไว 
 3.4 เพ่ือนําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
ตอไป 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
      คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ทําการสํารวจความตองการในการฝกอบรม (Training Need) ของบุคลากรในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง 
 6.2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอผูบริหารอนุมัติโครงการ 
 6.3 ติดตอประสานงานวิทยากร สถานท่ี และจัดทําเอกสารท่ีใชในการฝกอบรม 
 6.4 ดําเนินการฝกอบรม 
 6.5 สรุปผลการดําเนินโครงการเพ่ือนํามาวิเคราะหหาขอดีขอเสียและนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรและทองถ่ินตอไป 
 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณในการดําเนินการ 

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไดรับความรูและ
ประสบการณจากสถานท่ีตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองคกรและชุมชน 
 10.2 เกิดความสัมพันธอันดีและสามัคคีในหมูคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 10.3 ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติท่ีดีและแนวคิดสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาใหบรรลุ
ตามแผนและยุทธศาสตรท่ีวางไว 
 10.4 เกิดแนวทางในการทํางานท่ีจะพัฒนาทองถ่ินและราชการขององคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปในทิศทางท่ีดีตอไป 
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 

      รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึด
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวน
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนดและตองเปนไปเพ่ือ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซ่ึงรวมท้ังราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

     เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาว จะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดบริการสาธารณะและแกไขปญหาใน
ระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมีสวนทําใหการ
บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนหนึ่งไมเปนไป เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณสอไป
ในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษณะท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

    องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หนึ่งท่ีจะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณ หรือการเปนตนแบบในดานการปองกันการทุจริตเพ่ือจะขยายผลไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลว ก็ทําใหทุกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
     จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงเล็งเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือใหตระหนักรูถึงการสรางจิตสํานึก ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมคานิยม ดวยการมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เสริมสรางขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมคําสอนของศาสนาเปนแนวทาง 

3.2 เสริมสรางขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีจิตสํานึกพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน และความเจริญกาวหนาของประเทศ 

3.3 สรางภูมิคุมกันดานจิตใจของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีจะนําไปสูพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค 
ท่ีจะสงผลใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม 

3.4 แกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกใหมีผลในระยะยาวอยางตอเนื่อง 
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3.5 ปลุกจิตสํานึกในการกระทําความดีใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน3.7  เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง มีความรูความเขาใจตามแนวทางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ
ตรวจสอบโดยใชขอมูลท่ีเปนจรงิและครบถวย เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง  
 
5.  วิธีการดําเนินการ 
          4.1 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 4.2 ดําเนินการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
  (1) การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ใหกับ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด 
  (2) การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี เพ่ือเปนการสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด  รูรัก
สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรมอยูรวมกันใน
สังคมอยางผาสุก เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม (เด็กพิการ คนชรา ณ สถานสงเคราะหตางๆ) , การจัด
กิจกรรมการลางสวมสาธารณะ , การจัดกิจกรรมปลูกตนไมในท่ีทางสาธารณะ , การจัดโรงทาน เปนตน 
  (3) การจัดกิจกรรมทําบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ ภายใน
ตําบลสันกลาง 
 4.3 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 
6.  สถานท่ีดําเนินการ 
  หมูท่ี 1 – 18 ตําบลสันกลาง และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมาณ  

จํานวน 15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      10.1 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุง
เพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมคําสอนของศาสนาเปนแนวทาง 
 10.2 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข มีจิตสํานึกพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน และความเจริญกาวหนาของประเทศ 
 10.3 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีภูมิคุมกันดานจิตใจ ท่ีจะนําไปสูพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค 
ท่ีจะสงผลใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม 
 10.4 ภาคราชการจะเปนราชการคุณธรรมท่ีประชาชนมีความเชื่อมัน ศรัทธาและยอมรับ 
 10.5 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชน
รวมกัน 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหต ุผล 

     ปจจุบันปญหาเรื่องสขุภาพของประชาชนคนไทยเพ ิ่มทว ีข้ึนซ ึ่งเห ็นไดจากสถ ิติของผูปวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลม ีจ ํานวนมากข้ึนเรื อยๆ และอ ัตราการปวยจากโรคท่ีไม ต ิดตอเพ ิ มส ูง ข้ึน 
โรงพยาบาลก ็ตองเพ ิ มขนาดของ โรงพยาบาลเพ ื่อให รองรับผูท่ีมารับบริการ ซ ึ่งเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเปนอ ันมาก และเปน การแกปญหาท่ีปลายเหต ุเน ื่องจากตนเหต ุของปญหา
ส ุขภาพท่ีสําคัญม ีสาเหต ุมาจากการบร ิโภคอาหารท่ีไม ถ ูกส ุขล ักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไม ท่ีไม ปลอดสารพ ิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใช สารก ําจ ัดศ ัตรูพ ืชอยาง ไมถ ูกว ิธ ีเพ ื่อเหต ุผลทางการคาและ
พาณ ิชยทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลานั้นตกอยูก ับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหล ีกเลี ยงแนวทางในการปองกันปญหา
ท่ีเปนการแกท่ีตนเหต ุแบบยั่งย ืนค ือการใหส ุขศ ึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปล ูกผักเพ ื อบร ิโภคใน 
ครวัเรือนการปล ูกผ ักร ับประทานเองแบบผ ักอ ินทร ีย ก ็เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยให ผูบร ิโภคได ร ับสารอาหารท่ีดี 
ม ีประโยชนแต กระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปล ูกผักเลยก ็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ มตนท่ีจะเรียนรู การ
ปลกูผ ักดวยตนเอง ช ุมชน บ านสวนพอเพ ียงตระหน ักในปญหานี้ จ ึงได รวมก ันจ ัดตั้งโครงการนี้ข้ึน 
 
3. ว ัตถุประสงค 
   3.1 เพ ื่อแลกเปลี่ยนความรู และนว ัตกรรมในการปลกูผกัอ ินทรีย โดยใชบิวเวอรเลีย และไตรโคเดอรมา  

3.2 เพ ื่ออนุรักษพ ืชผกัถ ิ่น พ ันธ ุ พ้ืนเมือง และขยายพ ันธ ุ พ ืชท่ีเปนสารอาหารให คงอยู ไว  
3.3 เพ ื่อพ ฒันาและปรับปรุงค ุณภาพผลผลิต เพ ื่อใหเหมาะแก การเกษตรแบบพอเพ ียงโดย

ปราศจากการใช สารเคมี สงเคราะห ใดๆ 
3.4 ลดรายจ ายในครวัเรือนเสริมสรางความรู ความเขาใจและใช แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประชาชนตําบลสันกลาง หมูท่ี 1-18 
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5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 
พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 ข้ันเตรียมการ 
- มีการวางแผนการให ความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จ ัดตั้งท ีมงานท่ีเปนผูประสาน 
- รวบรวมบลอ็กของสมาช ิกท่ีปลกูผกัอินทรีย ไว รับประทานเองเพ ื่อสรางแรงจ ูงใจ 
- บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จ ัดตั้งท ีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 
6.2 ข้ันปฏบิ ัติ 
- รวบรวมบล ็อกของสมาช ิก หร ือล ิงค ภายนอกท่ีให ความรู เก ี ยวก ับการปล ูกและด ูแลผ ักอินทรีย

เพ ื่อให สมาช ิกท่ีรวมโครงการได ศึกษากอนลงมือปฏิบ ัติ 
- แจกจายและแลกเปลี่ยนพ ันธ ุ ผ ัก 
- กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลีย่น และถายทอดว ิทยาการซ ึ่งก ันและก ัน 
- จ ัดให มีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
6.3 ข้ันประเมินผล 
- การนําเสนอผลงานท่ีก ําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีส ําเร็จแลว 
- ม ีการสาํรวจความกาวหนาของโครงการ โดยว ัดจากอ ัตราการปล ูกผ ักอินทรีย เพ ื่อการบร ิโภค 

(จ ํานวน ครวัเรือน ค ิดเปนรอยละ) 
- ปริมาณและค ุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลกูดีข้ึน 
6.4 ข้ันปรับปรุงและพ ัฒนา 
- มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวช ี้ว ัดจากการประเมินผล และหาแนว

ทางแกไขปญหารวมกัน 
- สงเสริมให เก ิดธนาคารพ ันธ ุพ ืชสวนครวัสําหรับให บริการสมาช ิก 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป ี  (ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 

10.000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

10.1 สมาช ิกท่ีรวมโครงการมีความรู และนว ัตกรรมในการปลกูผกัอินทรีย  
10.2 สมาช ิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบ ัติไดจริง 
10.3 เพ ิ่มผลผลิตของสมาช ิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพ ิษ 
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน จากการปลกูผกับริโภคเองไดเก ิดการเรียนรู ตามแนวทาง

เศรษฐก ิจพอเพ ียงเก ิดประโยชน ตอตนเองและเก ิดการแบงปน
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โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสร ิมสรางความซ่ือสัตย สุจร ิต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ
ตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหต ุผล 

    ดวยคณะผูบร ิหาร สมาช ิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพน ักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนผู ท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการให บริการสาธารณะเพ ื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังย ังม ีหนาท่ีและความร ับผ ิดชอบสําคัญในอ ันท่ีจะบ ําบ ัด
ท ุกข บ ําร ุงส ุขและสรางค ุณภาพช ีว ิตท่ีด ีใหแกประชาชนในทองถ่ินโดยใหสอดคล องก ับนโยบายของร ัฐบาล
และทองถ่ิน ด ังนั้น การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะม ีความเปนอยู ท่ีด ีมีความส ุขหรือไมจ ึงข้ึนอยูก ับการ
ประพฤต ิปฏ ิบ ัติของคณะผูบริหาร สมาช ิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพน ักงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท ุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบ ัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนอง
ค ุณแผนดินดวยการกระทําท ุกสิ่งเพ ื่อค ุณประโยชน ของประชาชนและประเทศชาติ 

     คณะรัฐมนตรีในการประช ุมเม่ือว ันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีความเห ็นชอบในหลักการ
เก ี่ยวก ับยุทธศาสตรการสงเสริม ค ุณธรรม จร ิยธรรมในภาคร ัฐไว  5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรท่ี 4 
การสงเสริมค ุณธรรมในองคกรเพ ื อเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบ ัติตาม โดยไดกําหนดแนว
ทางการพ ัฒนาขาราชการท ุกระดับอยางจริงจ ังและตอเนื่องใหตระหน ัก ในการเปนขาราชการท่ีมีเก ียรติ 
ศ ักดิ์ศรีรูจักความพอเพ ียงเปนตัวอยาง ท่ีดีของสงัคมยดึม่ันในค ุณธรรมยืนหยัดในสิ่งท่ีถ ูกตองตระหน ักในค ุณ
ความดีและกฎแหงกรรม ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห ็นถ ึง
การมี ค ุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม กระทําการใดไดอยางเหมาะสมอ ันรวมถ ึงการ
ปองกันการกระทําท ุจริตในระบบราชการดวย 

     ดังนั้น เพ ื่อเปนการเสร ิมสรางความซ่ือสัตย ส ุจร ิต ปล ูกฝงทัศนคต ิและว ัฒนธรรมท่ีด ีในการ
ตอตานการท ุจร ิตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลสันกลางตําบลจ ึงไดจัดทําโครงการเสริมสราง
ความซ่ือสัตย สุจริต และปลกูฝงทัศนคติว ัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการท ุจริตข้ึน 
 
3. ว ัตถุประสงค 

1. เพ ื่อปร ับเปลี่ยนฐานความค ิดของคณะผูบร ิหาร สมาช ิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง พน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พน ักงานครูองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
ลูกจางประจ ําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางใหมีจิตสาธารณะและเห ็นแก ประโยชน 
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

2.เพ ื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการท ุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะ
ผูบริหารสมาช ิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางพน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลางพน ักงาน
ครูองคการบริหารสวนตําบลสันกลางลูกจางประจ ําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

3. เพ ื่อใหความรู แก คณะผูบริหาร สมาช ิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พน ักงาน
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  พน ักงานครูองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ลูกจางประจ ําและ 
พนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพ ื่อปองกันผลประโยชนท ับซอน 

4. เพ ื่อใหคณะผูบริหารสมาช ิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พน ักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง พน ักงานครูองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ลูกจางประจ ําและพนักงานจางไดร ับ
การพ ัฒนาจ ิตใจและพ ัฒนาตนเองใหม ีจ ิตสาธารณะเก ิดความส ําน ึกรวมในการเสร ิมสรางส ังคมแหง
ค ุณธรรมและสมานฉันทประพฤต ิตนเปนพลเม ืองดีสรางประโยชนใหแก ครอบคร ัว ประชาชน และ
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ประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการ กระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบ ําเพ ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมก ัน 
 
4. กลุมเปาหมาย 

คณะผูบริหาร พน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ลูกจางประจ ํา และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง    
 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป ี  (ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
6. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) 
 
7. ว ิธีการดําเนินงาน 

7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนท ับซอนเก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัติงานและการปรับเปลี่ยน
ฐานความค ิดของ เจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน สาธารณะเพ ื่อการตอตานการท ุจริต 

7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบ ัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร
และฝายสภาทองถ่ิน และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

7.3 แบงกลุมทําก ิจกรรมเก ี่ยวก ับการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและ
ว ัฒนธรรมท่ีดีให แก คณะ ผูบริหาร สมาช ิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พน ักงานองคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง พน ักงานครูองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 
 
8. สถานท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไม นอยกวารอยละ 75 
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไม นอยกวารอยละ 80 
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โครงการท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล  
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2556 – 
2560) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดกําหนดแนวทาง มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2556 – 2560) 
ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานจางท่ัวไป 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิก สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 
4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องดานการตอตานการทุจริต 
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
  
โครงการท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
2. หลักการและเหตุผล 
      ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
      “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน  ทับซอน มีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด  หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงหนวยงาน
ภาครัฐ  ทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลสัน
กลาง เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลxxxมีจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 
4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ :  “มาตรการจัดทําค ู มือการปองกันผลประโยชน ท ับซอน” 
2. หลักการและเหต ุผล 

    รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญก ับการผลักดันใหการ
ปองกันและปราบปราม การท ุจร ิตเปนวาระแหงชาติ และร ัฐบาลได แถลงนโยบาย 11 ดาน อ ันรวมถ ึง
ประเด ็นเรื องการสงเสริมการบร ิหารราชการ แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการ
ท ุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจ ัดระบบอ ัตราก ําลังและ ปรับปรุงคาตอบแทนบ ุคลากรภาครัฐให 
เหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารก ิจการบานเมืองท่ีดี เพ ื่อสรางความเช ื่อม่ันวางใจในระบบ
ราชการเสริมสรางระบบค ุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจ ัดให มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปราม การท ุจริตและการมีผลประโยชน ท ับซอนในภาครัฐท ุกระดับ 

     ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สําน ักงาน ก.พ. จ ึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเกี ่ยวของก ับการ
ปองกันและปราบปรามการท ุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนท ับซอน(Conflict of Interest) สําน ักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการท ุจริตแหงชาติรวมก ับส ําน ักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการท ุจริตในภาคร ัฐ และองคกรตามรัฐธรรมน ูญไดจ ัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการท ุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพ ัฒนาเครื่องมือการประเมิน ค ุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency  Assessment  :  
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ITA) ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อ ันรวมถ ึง การตอตานการท ุจริต
ในองคกร ซ ึ่งสน ับสน ุนให หนวยงานภาคร ัฐดําเนินการเรื องเก ี ยวก ับผลประโยชน ท ับซอน ผานก ิจกรรม
ตางๆ อ ันรวมถ ึงการให ความรู ตามค ู ม ือหร ือ ประมวลจริยธรรมเก ี่ยวก ับการปองกันผลประโยชน ท ับ
ซอนแก เจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 

เพ ื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ท ุจริตขางตนและเพ ื่อนําเครื่องม ือการประเม ินค ุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาคร ัฐการปฏ ิบ ัต ิให เป นกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการท ุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมี
ผลประโยชน ท ับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจ ึงได ตระหน ักและเห ็นถ ึง
ความสําคัญของการจ ัดหาค ูมือการปองกันผลประโยชน ท ับซอนข้ึน เพ ื่อเปนประโยชน ในการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจแกบ ุคลากรให เก ิดความตระหน ักถ ึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ังเปนขอมูลให
ประชาชนและผูสนใจไดศ ึกษาเพ ื่อเปนพ้ืนฐานการปฏ ิบ ัต ิตนในการรวมก ันรณรงคสรางส ังคมไทยใหเปน
ส ังคมท่ีใสสะอาดลดระด ับการท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบใน สังคมไทยให เท ียบเทาระดับมาตรฐานสากลได 
ตอไป 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1  เพ ื่อผลิตค ูมือการปองกันผลประโยชน ท ับซอนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางให 
บ ุคลากรผูปฏิบ ัต ิงานนําไปเปนองค ความรู ใน การทํางานให เปนไปดวยความถ ูกตอง 

3.2 เพ ื อเปนประโยชน ในการเสร ิมสรางความรู ความเขาใจแก บ ุคลากรให เก ิดความตระหน ัก
ถ ึงปญหาการท ุจร ิต คอรรัปชัน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บ ุคลากรมีคู มือการปฏบิ ัติงานเพ ื่อปองกันผลประโยชน ท ับซอนขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

1. ศ ึกษาและรวบรวมขอมูล 
2. จ ัดทํา (ราง) ค ู มือการปองกันผลประโยชน ท ับซอน 
3. ตรวจสอบความถ ูกตอง 
4. จ ัดทําค ู มือการปองกันผลประโยชน ท ับซอน 
5. แจกจายให บ ุคลากร 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

มีการจ ัดทําค ู มือการปฏบิ ัติงานเพ ื่อปองกันผลประโยชน ท ับซอน 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ ปลูกฝงองค ความรู ให มีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหต ุผล 

ดวยพระราชบ ัญญ ัต ิประกอบร ัฐธรรมน ูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการท ุจร ิต 
พ .ศ .2542 และท่ีแกไขเพ ิ่ม เต ิม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการข ัดก ันของ
ผลประโยชนสวนต ัวและสวนรวมไวเพ ื่อลดระบบอุปถัมภในส ังคมไทยใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึก
แยกแยะประโยชนสวนบ ุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากก ันไดหากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถ ือเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
การข ัดก ันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ได รับการกลาวถ ึงอยาง กวางขวางในรอบหลาย
ป ท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งในช วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก ําลงัเผช ิญก ับปญหาการท ุจริตคอรรัปชันของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ ึ่งได สงผลกระทบตอการพ ัฒนา
เศรษฐก ิจและสงัคมของประเทศรวมท้ังได สราง ความเสียหายให ก ับประชาชนโดยสวนรวมจากสถานการณ 
ขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองค ความรู ให บ ุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุและ
ปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ ื่อจะไดหาทางปองกันและปฏ ิบ ัต ิหนาท่ีให หางไกลจากตนเหต ุตางๆ ท่ีนําไปสู
การท ุจร ิตคอรรัปชันโดยเฉพาะในเรื่องการปล ูกฝงองคความรูใหม ีความเขาใจเก ี ยวก ับความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชน สวนตนและผลประโยชนสวนรวมรวมท้ังใหตระหน ักถ ึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงก ัน
ระหวางผลประโยชน สวนตนและผลประโยชนสวนรวมหรือเก ิดเปนผลประโยชน ท ับซอน ซ ึ่งเปนปญหาเช ิง
โครงสรางท่ีเกี่ยวของก ับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะท อนถ ึงว ัฒนธรรม
และคานิยมในการบริหารท่ีดอยพ ัฒนา ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจ ึงไดจ ัดทํามาตรการ 
“ปลูกฝงองค ความรู ใหมีความเขาใจเก ี่ยวก ับ Conflict of Interest”ข้ึนเพ ื่อสรางจิตสํานึกและเสร ิมสราง
จร ิยธรรมของบ ุคลากรในการทํางานเพ ื อสวนรวมย ึดถ ือหล ักจร ิยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการ
ปฏ ิบ ัต ิราชการเปนสําคัญหากขาราชการและพน ักงานเจาหนาที่ของร ัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปอง
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติมีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินก ิจกรรมเพ ื่อเอื้อ
ประโยชนตอตนเองกลุมพรรคพวกพองเหน ือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบ ันราชการและ
สรางความเสยีหายตอประเทศชาติ และประชาชน 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อเสริมสรางองค ความรู เก ี่ยวก ับ Conflict of Interest แก บ ุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง 

3.2 เพ ื อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจร ิยธรรมของบ ุคลากรในการทํางานเพ ื่อสวนรวม ยึดถ ือ
หล ักจร ิยธรรมและ ผลประโยชน สวนรวมในการปฏบิ ัติราชการเปนสําคัญ อ ันจะนํามาซ ึ่งการปองกัน
ผลประโยชน ท ับซอนในองคกร 

 



 
27 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

รายงานการประช ุมหรอืสัมมนาบ ุคลากรเพ ื่อปลกูฝงองค ความรูให มีความเขาใจเก ี่ยวก ับ Conflict 
of Interest 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

1. วางแผน/การถายทอดองค ความรู  
2. ออกแบบก ิจกรรม 
3. จ ัดเตรียมเอกสาร 
4. ดําเนินการจ ัดประช ุม 
5. สรุปรายงานการประช ุม 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

มีการประช ุมหรอืสัมมนาบ ุคลากรเพ ื่อปลกูฝงองค ความรู ให มีความเขาใจเก ี่ยวก ับ Conflict of 
Interest 
 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

    การทุจริตคอรัปชั่นเปนปญหาท่ีสําคัญซ่ึงไดแพรกระจายขยายวงกวางไปท่ัวโลก จากผลการศึกษา
พบวาประเทศไทยมีการทุจริตคอรัปชั่นมาโดยตลอดท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ิน ท้ังภาคราชการและ
ภาคเอกชนซ่ึงเขามารวมงานกับภาครัฐ อีกท้ังไดทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนสงผลกระทบอยางรายแรงตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความม่ันคงของประเทศ 
เหตุผลสําคัญท่ีทําใหปญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิไดลดนอยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยสวนใหญยังมี

 



 
28 

วัฒนธรรมและคานิยมท่ีเปนอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ เชน คานิยมในการบริโภค
ความสะดวกสบาย ยกยองคนท่ีมีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน
เปนผลใหเกิดความเสื่อมของคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย ประกอบกับปญหาความลาชาและความ
โปรงใสในการบริการของภาครัฐ รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายท่ี
เครงครัดและมีประสิทธิภาพ ปญหาเหลานี้เปนปญหาท่ีเรื้อรังสะสมมานานและเปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการทุจริต
เปนอยางมาก  
              เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหมท่ี 5 การสรางประสิทธิภาพความ
โปรงใสเปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  
ท่ี 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงเห็น
ความสําคัญในการจัดโครงการฝกอบรมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือกระตุนเตือน
และสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ผูนําชุมชน ตัวแทนชุมชน ได
ตระหนักและใหความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใชหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติ
หนาท่ีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม รวมท้ังเพ่ือเปนการระดมความคิดเห็นใน
การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุมและการใชอํานาจใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให
ขาราชการ เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อยางเครงครัดใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนและสรางภาพลักษณ “ขาราชการทองถ่ินไทยใส
สะอาด”  ใหเปนจริง  
 
3. วัตถุประสงค 

       3.1  เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการ เจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตลอดจนผูนําชุมชน และตัวแทนชุมชน ตําบลสันกลาง 

       3.2  เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการ เจาหนาท่ี องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตลอดจนผูนํา
ชุมชน และตัวแทนชุมชน ตําบลสันกลาง มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ัน
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปน
ขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
       3.3  เพ่ือหาแนวทางในการประสานความรวมมือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคกรใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 
4. เปาหมาย/ผลิต 

คณะผูบริหาร , สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล , พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง , ผูนํา
ชุมชน ภาคประชาชน 
 
5. วิธีการดําเนินการ 
       1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 

2. ดําเนินการตามโครงการ 
  2.1 ประสานวิทยากรบรรยายตามโครงการ 
  2.2 ประชาสัมพันธ เชิญชวน กลุมเปาหมาย เขารวมโครงการ 
  2.3 ใหความรูเก่ียวกับเก่ียวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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 3. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 
6.  สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมาณ  
10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูนําชุมชนพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ไดรับความรูเก่ียวกับการนําคุณธรรมและความโปรงใสมาเปนแนวทางปฏิบัติงานโดยมุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกําลังความสามารถ  

10.2 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ไดรับความรู เกิดความเขาใจ มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัดดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

10.3 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางมีจิตสํานึกอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถท่ีมีอยู พรอมรับผิดรับฝงความคิดเห็นของประชาชน มีคุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไม เพ ื่อเพ ิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลประจาํป 2560 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 

   เน ื่องดวยปจจุบันโลกกําลังเผช ิญก ับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม ิอากาศ (Climate 
Change)   ท่ีทําใหอ ุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอนซ ึ่งสงผลให เก ิดปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบก ับว ิถ ีช ีว ิตของมนุษย อาท ิ เก ิดความแหงแล งม ีไฟไหม ป า ฝนตกไมตรงฤด ูกาล 
อากาศหนาวและห ิมะตกในประเทศท่ีไมเคยม ีห ิมะตก เปนตน สวนหน ึ่งเปนผลมาจากการตัดไม ทําลายปา
ของมนุษย  ดังนั้น ประเทศตางๆ ท ั่วโลกจ ึงไดรวมมือก ันปองกันและแกไขภาวะโลกรอนซ ึ งเปนปญหาท่ีสําคัญ
สงผลกระทบตอค ุณภาพช ีว ิตของประชาชนท้ังในระด ับภ ูม ิภาคและระด ับประเทศการเพ ิ่มพ้ืนท่ี สีเข ียวจ ึง
เปนหนทางหน ึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเน ื่องจากตนไมเปนแหลงด ูดซ ับกาซคาร บอนได
ออกไซด แหลงกรองมลพ ิษ และผลิตกาซออกซิเจน  อ ีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใช พ้ืนท่ีให เก ิด
ความเหมาะสมลดอ ุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงได อยางนอย 2 องศาเซลเซ ียส เพ ื่อเปนการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนองคการบริหารสวนตําบลสันกลางจ ึงได จัดทําโครงการ “ปลูกตนไม เพ ื่อเพ ิ่มพ้ืนท่ีส ี
เข ียวลดภาวะโลกในพ้ืนท่ีตําบลสันกลางประจําป 2560” เพ ื่อใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหา
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ภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชส ักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกลาว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตําบลสันกลางจ ึงไดจ ัดทําโครงการ
นี้ข้ึนมา เพ ื่อเพ ิ่มพ้ืนท่ีส ีเข ียวในพ้ืนท่ีกสกิรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สันกลางเพ ื่อใหเก ิดความรมรื่น แกช ุมชนพรอมท้ังเปนการเพ ิ่มค ุณภาพช ีว ิตของประชาชนในช ุมชน 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อใหประชาชนตระหน ักในคุณคาของสิ่งแวดลอมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอ ันเปน
สาธารณะรวมก ัน 

3.2 เพ ื่อสงเสริมสน ับสน ุนใหช ุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยเพ ิ่มพ้ืนท่ีสี
เข ียวในตําบล 

              3.3 เพ ื่อใหประชาชนนําหลกัปรชัญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาใชในชีวิตประจําวันเก ิดความสมดุลเพ ิ่ม
มูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน

   3.4 สงเสริมสน ับสน ุนใหช ุมชนเปนเม ืองนาอยูสวยงาม (Beautified  City) สรางความรมรื่น
และคลายรอนแกประชาชน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนรวมก ันปลกูตนไม จ ํานวน 10,000 ตน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลสันกลาง อําเภอพาน จ ังหว ัดเชยีงราย 
 
6. ว ิธีดําเนนิงาน 

6.1 ประสานงานก ับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบ ันการศ ึกษา กลุมพลงัมวลชน และ
ประชาชนในทองถ่ิน เขารวมก ิจกรรม 

6.2 ประสานงานก ับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ให จัดเตรียม
สถานท่ีเพ ื่อปลกูตนไม  

6.3 จ ัดซ ื้อกลาไม พ ันธ ุ ไม เพ ื่อใช ในโครงการ 
6.4 ดําเนินการปลกูตนไม โดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบ ันการศ ึกษา กลุมพลงัมวลชน 

และประชาชนในทองถ่ิน
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตาํบลสนักลาง 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาดําเนินการ 
  50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตาํบลสันกลาง 
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10.ต ัวช้ีว ัด 
10.1 ทําใหผูเขารวมก ิจกรรมมีความเขาใจถ ึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.2 ทําใหเพ ิ่มพ้ืนท่ีป าไม และสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลงัมวลชนใช เปนแนวทางในการสรางความสามัคค ีและสรางความ  รม

รื่นในช ุมชน 
 
โครงการท่ี 3 
1. ชื อโครงการ :   โครงการสงเสริมอน ุร ักษ ฟ ื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ งแวดลอมแหลงท องเท่ียว 
พ ัฒนา และ ปร ับปร ุงภูมิทัศน ในชุมชน ประจาํป งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรป าไมอยูเปนจํานวนมากแตการลักลอบตัดไมทําลายปา
ไม ท่ีผ ิดกฎหมายไดเพ ิ่มมากข้ึนอยางรวดเร ็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรป าไม ของประเทศไทยม ีจํานวนลด
นอยลง ซ ึ งสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบน ิเวศตางๆ ตลอดจนว ิถ ีช ีว ิตความเปนอยู ของ
ประชาชนเปนอยางมากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจ ึงได มีการร ิเริ่มโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม ซ ึ งจะสามารถชวยให ธรรมชาต ิของประเทศไทยกล ับมาม ีความสมดุลเพ ิ่มมากข้ึน พระบาทส
เด็จพระเจาอยูห ัวและสมเด็จพระบรมราช ิน ีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไม ของประเทศโดยท้ัง
สองพระองค ทานได พยายามค ิดค นหาว ิธ ีนาน ัปการท่ีจะเพ ิ่มปริมาณป าไม ของประเทศไทยใหมากข้ึนอยาง 
ม่ันคง และยั งย ืน ซ ึ งพระองคทานไดเสนอว ิธ ีท่ีเรียบงายและประหย ัดในการดําเนินงาน ค ือ แนวค ิดเรื่อง 
“ปล ูกป า 3 อยาง  เพ ื่อประโยชน 4 อยาง ” ปล ูกปา 3 อยาง  ไดแก ปล ูกไมให พออยู พอก ิน พอใช 
และระบบนิเวศน “พออยู ” หมายถ ึง ไมเศรษฐก ิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศ ัยและจําหนาย “พอก ิน” หมายถ ึง 
ปลูกพ ืชเกษตรเพ ื่อการก ินและสมุนไพร “พอใช ” หมายถ ึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมไผ  
เปนตน เพ ื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

    องคการบริหารสวนตําบลสันกลางในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลช ิดก ับ
ประชาชนมากท่ีส ุดไดตระหน ักถ ึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมก ันอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมในช ุมชน จ ึงได จ ัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในช ุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางเพ ื่อสงเสริมให ประชาชนในช ุมชนได รวมก ันอนุรักษ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในช ุมชนของตนเอง 
 
3. ว ัตถุประสงค 

เพ ื่อเปนการรักษาประโยชน สาธารณะ สรางความสามัคค ี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ 
สิ่งแวดลอมในช ุมชนเพ ิ่มมากข้ึน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาช ุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
จํานวน 18 หมู บานโดย ปลูกพ ันธ ุไม ประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพ ืชผักสวน
ครัว รั้วก ินได เปนตน 
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4.2 ดูแลอนุรักษฟนฟู สภาพแหลงน้ํา ค ูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลสันกลางจ ํานวน 18 หมูบานและพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางโดยบ ูรณา
การรวมก ันก ับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ 

4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสันกลางสมาช ิกสภา
องคการบริหารสวน ตําบลสนักลางพน ักงาน/ลูกจาง องคการบรหิารสวนตําบลสันกลางผูนําช ุมชนกลุมตาง ๆ 
ท้ัง 18 หมู บานได แก  ประธานช ุมชน ประธานกลุมผูส ูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตร ีฯลฯ กลุม
เด ็กและเยาวชน น ักเรียน น ักศ ึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาคร ัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนท ุก
ภาคสวน เปนตน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ในเขตช ุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และแหลงน้ํา ค ู
คลอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีการดําเนินงาน 

6.1 จ ัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมช ี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 
(กลุมรวมท ุกชุมชน)

6.2 จ ัดเวท ีระดมความค ิดเห ็นการจ ัดก ิจกรรมและการจ ัดตั้งกลุมพิทักษ สิ่งแวดลอมประจ ําช ุมชน 
(กลุมยอยแต ละ 

6.3 จ ัดเวท ีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษ ส ิ่งแวดลอมประจ ําช ุมชน (กลุมยอยแต ละ
ช ุมชน) 

6.4 จ ัดก ิจกรรมรวมก ันปลกูตนไม ในช ุมชน พ ัฒนา ข ุดลอก ค ูคลอง ก ําจ ัดว ัชพ ืชในแม น้ําค ูคลอง ทํา
ความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ตาง ๆ ในช ุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนักลาง 

6.5 จ ัดก ิจกรรมพ ัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน  และอนุรักษฟ ื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติในช ุมชนให มีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพ ักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกก ําลังกายของประชาชนในช ุมชนและช ุมชน
อ ื่นๆ ตลอดจนประชาชนท ั่วไป 

6.6 จ ัดก ิจกรรมศ ึกษาดูงานหมู บาน/ช ุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสาํเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ ื่อเปนกรณีตัวอยาง ให แก ช ุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสนักลาง 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวนตาํบลสันกลาง 
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10.ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 
เก ิดกลุมอาสาสม ัครพิทักษ ทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิงแวดลอมในช ุมชนเพ ิ มมากข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิและ สิ่งแวดลอมในช ุมชนมีมากข้ึน 
 
โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสันกลางสะอาดอาหารปลอดภัย 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 

  ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ ิ่มทว ีข้ึน ซ ึ่งเห ็นไดจากสถ ิติของผูปวยท่ีมารับ
บริการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลม ีจํานวนมากข้ึนเรื อยๆ และอ ัตราการปวยจากโรคท่ีไม ต ิดตอเพ ิ มส ูงข้ึน 
โรงพยาบาลก ็ตองเพ ิ มขนาดของ โรงพยาบาลเพ ื่อให รองรับผูท่ีมารับบริการ ซ ึ่งเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเปนอ ันมาก และเปน การแกปญหาท่ีปลายเหต ุเน ื องจากตนเหต ุของปญหา
ส ุขภาพท่ีสําคัญม ีสาเหต ุมาจากการบร ิโภคอาหารท่ีไมถ ูกส ุขล ักษณะ อาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไมท่ีไมปลอดสารพ ิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใช สารกําจัดศ ัตรูพ ืชอยางไม ถ ูกว ิธ ีเพ ื่อเหต ุผลทางการคาและ
พาณ ิชย ทําให สารเคมีท่ีเปนโทษเหลานั้น ตกอยู ก ับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหล ีกเลี ยง แนวทางในการ 
ปองกันปญหาท่ีเปนการแก ท่ีตนเหต ุแบบยั่งย ืน ค ือการใหส ุขศ ึกษาแก ประชาชน และการสงเสริมการปล ูก
ผกัเพ ื อบร ิโภคใน ครวัเรือน 

   การปล ูกผ ักร ับประทานเองแบบผ ักอ ินทร ียก ็เป นหนทางหน ึ่งท่ีจะชวยใหผูบร ิโภคไดร ับ
สารอาหารท่ีดีม ีประโยชนแตกระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปล ูกผักเลยก ็เปนปญหาใหญในการท่ีจะ
เริ มตนท่ีจะเรียนรู การปลูกผ ักดวยตนเอง ช ุมชน บ านสวนพอเพ ียงตระหน ักในปญหานี้ จ ึงได รวมก ันจ ัดตั้ง
โครงการนี้ข้ึน 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อแลกเปลี่ยนความรู และนว ัตกรรมในการปลกูผกัอ ินทรีย ระหวางสมาช ิกดวยก ันเอง 
3.2 เพ ื่ออนุรักษพ ืชผกัถ ิ่น พ ันธ ุ พ้ืนเมือง และขยายพ ันธ ุ พ ืชท่ีเปนสารอาหารให คงอยู ไว  
3.3 เพ ื่อพ ฒันาและปรับปรุงค ุณภาพผลผลิต เพ ื่อให เหมาะแก การเกษตรแบบพอเพ ียงโดย

ปราศจากการใช สารเคมี สงเคราะห ใดๆ 
3.4 ลดรายจ ายในครวัเรือนเสริมสรางความรู ความเขาใจและใช แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐก ิจ

พอเพ ียง 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 สมาช ิกช ุมชนบ านสวนพอเพ ียง 
4.2 ประชาชนท ั่วไป 

 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 ข้ันเตรียมการ 
- มีการวางแผนการให ความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จ ัดตั้งท ีมงานท่ีเปนผูประสาน 
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- รวบรวมบลอ็กของสมาช ิกท่ีปลกูผกัอินทรีย ไว รับประทานเองเพ ื่อสรางแรงจ ูงใจ 
- บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จ ัดตั้งท ีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 
6.2 ข้ันปฏบิ ัติ 
- รวบรวมบล ็อกของสมาช ิก หร ือล ิงค ภายนอกท่ีให ความรู เก ี ยวก ับการปล ูกและด ูแลผ ักอินทรีย  

เพ ื่อให สมาช ิกท่ีรวมโครงการได ศึกษากอนลงมือปฏิบ ัติ 
- แจกจายและแลกเปลี่ยนพ ันธ ุ ผ ัก 
- กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลีย่น และถายทอดว ิทยาการซ ึ่งก ันและก ัน 
- จ ัดให มีการนําเสนอผลผลิตอยาง  ตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
6.3 ข้ันประเมินผล 
- การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว 
- ม ีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยว ัดจากอ ัตราการปล ูกผ ักอินทรีย เพ ื อการบร ิโภค 

(จํานวน ครวัเรือน ค ิดเปนรอยละ) 
- ปริมาณและค ุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลกูดีข้ึน 
- ข้ันปรับปรุงและพ ัฒนา 
- มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวช ี้ว ัดจากการประเมินผล และหาแนว

ทางแกไขรวมกัน
- สงเสริมให เก ิดธนาคารพ ันธ ุ พ ืชสวนครวัสําหรับใหบริการสมาช ิก 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป ี  (ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

10.1 สมาช ิกท่ีรวมโครงการมีความรู และนว ัตกรรมในการปลกูผกัอินทรีย  
10.2 สมาช ิกสามารถนําความรู ท่ีได รับไปปฏิบ ัติได จริง 
10.3 เพ ิ่มผลผลิตของสมาช ิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพ ิษ 
10.4 ผูเขารวมโครงการได รับประโยชน จากการปลกูผกับริโภคเอง ได เก ิดการเรียนรู ตามแนวทาง

เศรษฐก ิจพอเพ ียงเก ิดประโยชน ตอตนเองและเก ิดการแบงปน 
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โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสถานีเกษตรวิถีพอเพียง (Sunklang Kaset Station) 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 

     ดวยสภาพภูมิประเทศของตําบลสันกลาง ท่ีมีความเหมาะสมแกการทําการเกษตรโดยเฉพาะการ 
ทํานาขาวเกษตรกรสามารถทํานาไดปละสองครั้ง และการเลี้ยงปลานิลในเขตตําบลสันกลางถือวาเปนแหลง
ใหญท่ีสุดของอําเภอพาน และอําเภอพานเองก็เปนแหลงผลิตปลานิลท่ีใหญท่ีสุดในเขตภาคเหนือตอนบน 
      ในเม่ือสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ทําใหเกิดปญหาการใชประโยชนในท่ีดินโดยไมมีการ
หยุดพัก สิ่งท่ีตามมาก็เปนการใชสารเคมี ปุย ยาฆาแมลง เปนจํานวนมากในความคิดเห็นของพ่ีนองเกษตรกร
ถือวาคุมคา สะดวกตอการใช โดยท่ีไมไดคิดถึงผลระยะยาวอันจะเกิดข้ึนตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม อีก
ประการหนึ่งในกรณีท่ีมีศัตรูพืชระบาดในนาขาว ถือวาเปนภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองใหการ
ชวยเหลือจัดหาสารเคมีแจกจายใหกับทางเกษตรเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับผลผลิตของพ่ีนอง
เกษตรกร 
      ทางคณะผูบริหารไดปรึกษาหารือหาแนวทางในการปองกันโรคระบายในนาขาวเพ่ือจะได
ชวยเหลือเกษตรกรชาวนา และยังเปนการประหยัดงบประมาณของ อบต. ซ่ึงจะสามารถนํางบประมาณ
ดังกลาวไปพัฒนาดานอ่ืนตอไป จากการหารือรวมกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสันกลาง และ
นักวิชาการการเกษตรขององคการบริหารสวนตําบล  ไดแนวทางในการแกไขปญหาโดยการจัดตั้งศูนยบริหาร
ศัตรูพืชตําบลสันกลางข้ึนเพ่ือใหความรูแกเกษตรกรในการปองกันโดยวิธีธรรมชาติควบคุม คือ การดูแลตัวห่ํา 
ตัวเบียน  
     ตอมาในปเดียวกันทางสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไดทราบวาองคการบริหารสวนตําบลสัน
กลางงมีการจัดตั้งศูนยบริหารศัตรูพืช จึงไดแจงใหเชารวมโครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรการจัดทําเชื้อบิวเวอ
เรียกับเชื้อไตรโครเดอมา ซ่ึงมีท้ังหมด ๖ ทีมในจังหวัดเชียงราย จากการเขาอบรมทางองคการบริหารสวนตําบล
สันกลางไดรับอุปกรณสําหรับการผลิตมา ๑ ชุด โดยไดนําความรูท่ีไดจากการอบรมมาขยายผลโดยไดจัดหา
อุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือใหสามารถผลิตหัวเชื้อ และทําการขยายเชื้อใหมากข้ึน และจัดอบรมใหความรูแกพ่ีนอง
เกษตรกร ในวิธีการใช ประโยชนของการใชเชื้อราในการกําจัดแมลง ซ่ึงเปนผลดีตอสุขภาพรางกายของพ่ีนอง
เกษตรกร และยังเปนการประหยัดงบประมาณของทางองคการบริหารสวนตาํบล 
      การดําเนินการในสวนขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  นอกจากไดจัดอบรมแกนนํา จัดทํา
เอกสารแนะนําเกษตรกร จัดรายการวิทยุชุมชนในตําบล (วิทยุชุมชนบอน้ําพุเย็น ต.สันกลาง) ในรายการ อบต.
สัมพันธ  แจงขาวใหพ่ีนองเกษตรกรไดรับทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหาศัตรูในนาขาวของเกษตรกร ใน
การจัดอบรม  ทางองคการบริหารสวนตําบลสันกลางไดแจกจายเชื้อราท่ีไดจากการอบรมใหเกษตรกรนําไปใช
กับท่ีนาของตนเอง  โดยเริ่มจากการนําราเขียว หรือเชื้อไตรโครเดอมา ไปแชในเมล็ดพันธุขาวกอนนําไปหวาน  
เพ่ือสรางภูมิคุมกันในโรครากเนา ฆาเชื้อราตางๆ เพราะเชื้อไตรโครเดอมาจะกินและสลายเชื้อราอ่ืนๆ ทําให
จุลินทรียในดินสลายตัว  สวนหากมีการตรวจพบวาในพ้ืนท่ีใดมีการระบาดของแมลง ทางองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลางก็จะแจกจายใหเกษตรกรนําเชื้อบิวเวอเรีย  นําไปฉีดพนในนาขาวเพ่ือกําจัดแมลงท่ีจะมากัดกิน
ตนขาว 
   
3. ว ัตถุประสงค 

(1) เพ่ือใหพ่ีนองเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เปนการลดรายจายในตนทุนการผลิต เพ่ิมรายได และ
ทําใหเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  
 (2) เพ่ือเปนการรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ สรางความสมดุลของธรรมชาติ 
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 (3) เพ่ือเปนการสรางชุมชนใหเขมแข็งพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
 )4 (เพ่ือเปนการ  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนเขาดวยกัน นําความโดดเดนและองคความรู
ของหนวยงานตางๆ บูรณาการเปนแหลงเรียนรูท่ีสามารถรองรับผูสนใจเขาศึกษาเรียนรูกับชุมชน 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาช ีพในตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
6.2 จ ัดอบรมให ความรู เก ี่ยวก ับการเพาะเห ็ดให ก ับผูรวมโครงการ 
6.3 ศ ึกษาดูงานในสถานท่ีจรงิ 
6.4 ฝกปฏบิ ัติงานอยางจริงจ ัง 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 - 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตาํบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก ี่ยวก ับการใชเชื้อราบิวเวอรเรีย และเชื้อไตรโครเดอมา 
10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถนําเชื้อราบิวเวอรเรีย และเชื้อไตรโครเดอมาใชแทนสารเคมีได  
10.3 เก ิดการเรียนรู และเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

 
โครงการท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ : สันกลาง 5G+ เสริมสรางความเขมแข็งสูการพัฒนาตําบลอยางย่ังยืน 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 
 ดวยตําบลสันกลาง มีบริบทในเชิงพ้ืนท่ีอันมีลักษณะเปนท่ีราบลุมและเชิงเขา มีแหลงน้ําธรรมชาติ
ท่ีอุดมสมบูรณ มีปาตนน้ําท่ีหลอเลี้ยงชีวิตของคนตําบลสันกลางมาแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน รวมท้ังแหลงน้ํา
ชลประทานท่ีมีแนวลําคลองผานพ้ืนท่ีของตําบลสันกลาง ทําใหพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมในการเพาะปลูก ท้ังนา
ขาว พืชสวน พืชไร เลี้ยงสัตว ประมงและปศุสัตว มีพืชเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี เชน ขาว ลําไย แกวมังกร เปนตน 
สวนการประมง ในพ้ืนท่ีตําบลสันกลางท่ีมีจุดแข็งดานแหลงน้ําจึงมีการเลี้ยงปลานิลเพ่ือจําหนาย วิถีชีวิตก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงแตเดิมการทําการเกษตรก็จะทําในลักษณะทําไวกินสวนท่ีเหลือจึง
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จะขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเปนเงินตรา มาซ้ือของใชตามความจําเปน ปจจุบันการดําเนินกิจกรรมท้ังดานการเกษตร 
หรือการประมง จึงมุงเนนการเพ่ิมผลผลิตเปนหลักเพ่ือใหไดผลกําไรสูงสุด เกิดการแขงขันและไมคํานึงถึง
ผลกระทบจากการประกอบอาชีพของตนเอง กลาวคือคนในสังคมมีความเห็นแกตัวมากข้ึน 
 จากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหวิถีชีวิตของคนในตําบลสันกลาง
เปลี่ยนแปลงตามไปดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได วิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณในทองถ่ินบางอยางไดเลือนหายไปจาก
สังคมของคนท่ีนี่ ประเพณีอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ินนับวันจะลดนอยลงไปเรื่อยๆ เกิดการบริโภคมากข้ึน 
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม มีการแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นในการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากข้ึน มี
การรุกล้ําเขตปาไม และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  และปญหาการขาดแคลนน้ําในการเกษตร ปญหาการใช
สารเคมีจํานวนมาก ถึงแมวาการทําการเกษตรในรูปแบบปจจุบันจะสรางผลกําไรใหแกเกษตรกร แตก็ยังคงมี
ปจจัยเสี่ยงในการดําเนินกิจกรรมเหลานั้นอยู เชน ปญหาศัตรูพืชหรือโรคระบาด ภัยธรรมชาติ และภาวะการ
ชะลอตัวของตลาดโดยเฉพาะสินคาเกษตร ทําใหมีเกษตรกรหลายรายตองประสบกับปญหาการขาดทุน และ
เปนหนี้สินกับสถาบันทางการเงินหรือแมแตหนี้นอกระบบก็ตาม 
 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ซ่ึงมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาท้ังดานสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองในพ้ืนท่ี จึงเปนหนวยงานท่ีจะเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนและแกไขปญหาดังกลาว
ในลักษณะของเครือขาย โดยนําโครงการท่ีมีกิจกรรมหลากหลายมาสนับสนุนการดําเนินงาน ซ่ึงตองอาศัย
การบูรณาการในการดําเนินงานหลายหนวยงาน ท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม มาแกไขปญหาดังกลาว ใน
ลักษณะอาศัยองคความรูแบบสหวิทยาการ ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลสันกลางเองตองสรางความเขาใจ
ใหกับทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ตองเขาถึงประชาชนทุกกลุม ใหไดรับ
ประโยชนอยางเทาเทียมกัน แตสิ่งสําคัญท่ีขาดไมไดสําหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรมคือการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการคนหาปญหา วิธีการแกไข การมีสวนรวมดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล  
 ซ่ึงหากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไข โดยปลอยใหเปนปญหาเรื้อรัง นอกจากประชาชนจะขาด
ความเชื่อม่ันในระบบราชการโดยเฉพาะทองถ่ิน สภาพสังคมท่ีมีจารีตประเพณีท่ีดีงาม ความสมัครสมานสามัคคี
ท่ีเคยมีมาในอดีตก็จะหายไป เกิดการแกงแยงทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมมีความเสื่อมโทรม ประชาชน
มีความเสี่ยงดานสุขภาพและอนามัย เกิดความขัดแยงของคนในสังคมมากข้ึน ปญหาหนี้สิน ความเครียด อันจะ
สงผลใหคนในตําบลสันกลางดํารงชีวิตท่ีไมมีความสุขอยางแทจริง 
   
3. ว ัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล แกองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง โดยนําหลักการตางๆ มาปรับใชในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันแกประชาชนผูรับบริการ
และประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชุมชน ใหนํ าหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาปรับใชในชีวิตประจําวัน เสริมสรางความสมัครสมานสามัคคี และพ่ึงพาตนเองได 

(๓) เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณของทองถ่ินไมใหหายไปจากสังคม และสงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ินใหไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 

(๔) เพ่ือพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยการมีสวนรวมของประชาชน เชน การอนุรักษ
ปาตนน้ํา การจัดการน้ํา และการจัดการขยะในชุมชน เปนตน 

(๕) เพ่ือสงเสริมเกษตรกรใหมีการจัดการดานการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการใชสารเคมีใน
ภาคเกษตร สงเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices)
และการลดตนทุนดานการเกษตร 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาช ีพในตําบลสันกลาง 

 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 

6. ว ิธีดําเนนิการ 
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
6.2 จ ัดอบรมให ความรู เก ี่ยวก ับการเพาะเห ็ดให ก ับผูรวมโครงการ 
6.3 ศ ึกษาดูงานในสถานท่ีจรงิ 
6.4 ฝกปฏบิ ัติงานอยางจริงจ ัง 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูร ับผ ิดชอบ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตาํบลสันกลาง 

 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

(๑) เปนการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล แกองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง โดยนําหลักการตางๆ มาปรับใชในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันแกประชาชนผูรับบริการ
และประชาชนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒)  เปนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในชุมชน ใหนําหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนามาปรับใชในชีวิตประจําวัน เสริมสรางความสมัครสมานสามัคคี และพ่ึงพาตนเองได 

(๓)  เปนการอนุรักษวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณของทองถ่ินไมใหหายไปจากสังคม และสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 

(๔)  เปนการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยการมีสวนรวมของประชาชน เชน การ
อนุรักษปาตนน้ํา การจัดการน้ํา และการจัดการขยะในชุมชน เปนตน 

(๕)  เปนการสงเสริมเกษตรกรใหมีการจัดการดานการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการใชสารเคมี
ในภาคเกษตร สงเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices)
และการลดตนทุนดานการเกษตร 
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โครงการท่ี 6 
1. ชื่อโครงการ :  ทาง “ขาว”สันกลาง ตามรอยพอ (Entrance For “Rice” Sanklang Fowlowing the 

King’s Footprints) 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 

            ขาวกับสังคมไทยมีคุณคามากกวาการเปนเพียงอาหารของทุกคน แตเปนความสําคัญเชิง
วัฒนธรรมของวิถีชีวิต แตเม่ือขาวมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณคามาสูมิติเศรษฐกิจ ขาวเปนสินคาสงออกสําคัญ
อันดับ1 ของประเทศไทย แตปจจุบันชีวิตของชาวนาผูปลูกขาวกลับยากลําบากมากข้ึนกวาในอดีต ความม่ันคง
ทางอาหารหายไป จากท่ีเคยมีขาวมีปลากิน มาเปนซ้ือขาวซ้ือปลากิน หนี้สินเพ่ิมพูน ปรากฏการณท่ีดินหลุดมือ
ชาวนาไปเปนของนายทุนและองคกรใหกูสินเชื่อในระบบท้ังหลายมีใหเห็นมากข้ึน ชาวนาซ่ึงเปนผูผลิตอาหาร
ของสังคมสั่นคลอน เห็นไดจากชาวนาสวนใหญไมอยากใหลูกหลานตนเองมีอาชีพเปนชาวนา เพราะความ
เหนื่อยยากและหมดหวังในชีวิตชาวนาท่ีประสบอยูเปนแรงขับใหชาวนาปจจุบันกูหนี้ยืมสินสงลูกหลานเรียน
เพียงหวังใหเปนเจาคนนายคนพนจากชีวิตชาวนา สังคมไทยเองก็อาจกําลังลืมเลือนตอความเขาใจท่ีวาชาวนา
คือมิตรสหายท่ีทําหนาท่ีผลิตอาหารใหเรา ชาวนาผูปลูกขาวเปนอาหารใหเรา และผลิตสินคาท่ีทํารายไดให
ประเทศไทยเปนอันดับหนึ่ง กําลังตองเผชิญปญหาซํ้าซอนหลายเรื่อง ราคาขาวเปนความหวังเดียวของ
เกษตรกรท่ีจะมีรายไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะวิถีการผลิตเพ่ือขายไดสงผลใหการพ่ึงตนเองลดลง 
การเกษตรเชิงพาณิชสงเสริมการใชสารเคมีจํานวนมากในการผลิตซ่ึงไดทําลายความอุดมสมบูรณของอาหาร
ตามธรรมชาติ และเพ่ิมตนทุนการทํานาของเกษตรกร อีกประการหนึ่ง ชาวนาเปนผูผลิตขาวก็จริง แตกลไก
ลการตลาดเปนของพอคาคนกลาง ซ่ึงซับซอนมากข้ึนจากพอคาในประเทศเพ่ิมพอคาตางประเทศในระบบ
ตลาดโลกเขามาอีกดวย ทามกลางกระแสเศรษฐกิจปจจุบัน ปญหารูปธรรมสําคัญท่ีปรากฏมาตลอดคือปญหา
ราคาขาวตกต่ํา รัฐบาลของทุกยุคทุกสมัยก็ตระหนักถึงความสําคัญของชาวนาในฐานะท่ีเปนฐานเสียงกลุมใหญ
ทางการเมือง พยายามท่ีจะแกปญหาของชาวนาโดยมีนโยบายมุงเนนไปท่ีเรื่องราคาขาวเปนหลัก ซ่ึงไมได
ปฏิเสธวาชาวนาไมมีปญหาเรื่องราคาขาว และปญหาสําคัญของความยากจนของชาวนาไทย คือ ชาวนาสวน
ใหญยังขาดความรู และการบริหารจัดการ ปญหาเรื่องทุน และโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะท่ีทํากิน การพัฒนา
ดิน และน้ํา ซ่ึงยังพบวาไมเพียงพอ  จึงเปนสิ่งท่ีทําใหการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชาวนาไทยยังลาชา 
ปจจุบันจะพบวาชาวนาสวนมากมักยากจน และสวนใหญมักมีหนี้สินมากมายอาชีพชาวนานั้นถือเปนอาชีพท่ี
สําคัญ และเปนอาชีพหลักของคนไทยมาชานาน 
  
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหผูเขารวมไดมีความรูและความเขาใจเรื่องของการผลิตขาวแบบใหม และนําไปใชในไรนา
ของตนเองเพ่ือทดแทนการใชสารเคมีและลดตนทุนในการผลิต 

3.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวนา จะไดทราบถึงปญหา แนวทางแกไขดานการผลิตขาวใน
ปจจุบัน และทราบถึงความตองการของชาวนาอยางแทจริง 

3.3 เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมและการสงเสริมการผลิตขาวในพ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เกษตรผูปลูกขาว(ชาวนา) จํานวน  900   ราย  

 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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6. ว ิธีดําเนนิการ 
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการ 

      5.2  วางแผนการดําเนินงานเพ่ือกําหนดรูปแบบและวิธีการดําเนินการ 
     5.3  ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 
     5.4  จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน 
     5.5  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

5.6 รวบรวมขอมูล  ประเมินผลและสรุปผล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 

50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตาํบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

3.1 ผูเขารวมไดมีความรูและความเขาใจเรื่องของการผลิตขาวแบบใหม และนําไปใชในไรนาของตนเอง
เพ่ือทดแทนการใชสารเคมีและลดตนทุนในการผลิต 
3.2 ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวนา จะไดทราบถึงปญหา แนวทางแกไขดานการผลิตขาวในปจจุบัน 
และทราบถึงความตองการของชาวนาอยางแทจริง 
3.3 เกิดการรวมกลุมและการสงเสริมการผลิตขาวในพ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 

 
โครงการท่ี 7 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพ ียง 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 

    โครงการอบรมให ความรู สรางอาช ีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐก ิจพอเพ ียง เปนโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด ็จพระเจ าอยูห ัวฯไดทรงเล ็งเห ็นสภาพความเปนอยู ท่ียากจนของ
ราษฎร พรอมท้ังได พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให หนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบ ัติงานให 
ความชวยเหลือแกไขปญหาให ก ับราษฎรผูประสบความท ุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ 
ท ั่วประเทศ โดยเนนให ผลการดําเนินงานตกถ ึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ ื้องแรก ให สามารถพ ึ่งพาตนเองได 
อยาง  “พออยู พอก ิน” และขณะเดียวก ันก ็เปนการป ูพ้ืนฐานไว ส ําหรับ “ความก ินดี อยู ดี ในอนาคต” ดวย 
ด ังนั้น โครงการอ ันเน ื องมาจากพระราชด ําร ิจ ึงเปนโครงการท่ีมุงพ ัฒนาราษฎรผูยากไร ให ม ีฐานะ ความ
เปนอยู  ท่ีด ีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู หางไกล ท ุรก ันดารและยากจนอยาง แทจริง โดยมี
หลักการสําคัญค ือ การแกไขปญหาเฉพาะ หนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ ึ่งพา
ตนเอง สงเสริมความรู   และเทคน ิคว ิชาการสมัยใหม ี ท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเน นการสราง
กระบวนการเรียนรู เพ ื่อให ช ุมชนสามารถว ิเคราะหปญหา และความตองการของช ุมชน สามารถ วาง
แผนการผล ิตท่ีสอดคล องก ับศ ักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรได ดวยตนเอง โดยใช 
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กระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกรกองท ุนสว ัสดิการช ุมชนตําบลสันกลาง จ ึงจ ัดทําโครงการอบรมให 
ความรู การสรางอาช ีพ สรางรายได  โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐก ิจพอเพ ียง ซ ึ่งเปนหน ึ่งในโครงการ
อ ันเน ื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพร ให ก ับผูมีรายได นอย ดอย โอกาสทางสงัคมและประชาชน
ท ั่วไปท่ีสนใจ 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 สงเสริมอาช ีพให ก ับคนยากจนในตําบลสันกลาง 
3.2 สงเสริมความรู ความเขาใจในการเพาะเห ็ดให ก ับคนยากจนในตําบลสันกลาง 
3.3 สามารถนําความรู ไปสรางรายได ให ก ับตนเอง 
3.4 สามารถนําเห ็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ 
3.5 สรางแนวค ิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาช ีพในตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
6.2 จ ัดอบรมให ความรู เก ี่ยวก ับการเพาะเห ็ดให ก ับผูรวมโครงการ 
6.3 ศ ึกษาดูงานในสถานท่ีจรงิ 
6.4 ฝกปฏบิ ัติงานอยาง จริงจ ัง 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

เดือนธ ันวาคม พ.ศ. 2561 – ก ันยายน พ.ศ. 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

30,000 บาท 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตาํบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก ี่ยวก ับการเพาะเห ็ด 
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก ี่ยวก ับการแปรรูปเห ็ด 
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาช ีพได  
10.4 มีรายได เพ ิ่มข้ึน ลดรายจายเก ิดความพอเพ ียง 
10.5 เก ิดการเรียนรู และเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
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โครงการท่ี 8 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการวันผูสูงอายุตําบลสันกลาง 
2. หลักการและเหตุผล   
   อาศัยอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537  และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  66 การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม  และมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา67 (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และ (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  เพ่ือเปนการสงเสริมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามใหแกประชาชนในทองถ่ิน และ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหวันท่ี 13 เมษายน ของทุกปเปนวันผูสูงอายุ และวันท่ี 14 เมษายน ของทุกปเปนวัน
ครอบครัว และหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณะประโยชนและภาคธุรกิจ ไดรวมกันจัด
กิจกรรมเปนพิเศษเนื่องในโอกาสดังกลาว เปนประจําทุกป   
   จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหคานิยมของคนไทยในการมีบุตรนอยลง 
สงผลใหอัตราการเกิดลดลง  ในขณะเดียวกันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณะสุขมี
มากข้ึน ทําใหคนมีอายุยืนข้ึน ดังนั้นในปจจุบันโครงสรางของประชากรจึงเปลี่ยนไป ประชากรเด็กมีสัดสวน
ลดลง และมีแนวโนมท่ีประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุในอัตราท่ีเร็วมาก กลุมวัยผูสูงอายุก็มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
อยางไรก็ตามสุขภาพ ของผูสูงอายุตองประสบปญหาถูกทอดท้ิงไมมีผูเลี้ยงดู ประชากรผูสูงอายุมีการเพ่ิมขนาด
และสัดสวนประชากรผูสูงอายุไทยยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  การเพ่ิมข้ึนของประชากรผูสูงอายุ  อยางรวดเร็ว
นี้จึงเปนประเด็นท่ีทุกภาคสวนจะตองมีการเตรียมการดานตางๆ โดยเฉพาะการดูแลดานสุขภาพเพ่ือใหผูสูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ตามนโยบายภาครัฐ “สูงอายุ สูงวัย รวมพัฒนาประเทศไทย 
4.0”  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดจัดทําโครงการวันผูสูงอายุ  ประจําป  พ.ศ. 2560  ข้ึน 
เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุ ในพ้ืนท่ีตําบลสันกลาง ไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังดานรางกายและจิตใจตอไป  
   
3. วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ มีสุขภาพจิตท่ีดี และมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  
3.2  เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ มีความรูและสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองเบื้องตนได  
3.3  เพ่ือใหผูสูงอายุ มีขวัญและกําลังใจ ไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดรวมกิจกรรมทําให 

เกิดความสนุกสนานและความรูสึกไมถูกทอดท้ิง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  
3.4  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ ”สูงอายุ  สูงวัย  รวมพัฒนาประเทศไทย  4.0” 
3.5  เพ่ือเปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูสืบไป  

   
4. กลุมเปาหมายผูเขาอบรมจํานวน  180 คน 
 1.  ผูสูงอายุในตําบลสันกลาง 
 2.  นักศึกษา กศน. ตําบลสันกลาง    
 3.  คณะผูบริหาร  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 5.  เด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง 
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5. การดําเนินงาน 
5.1  เสนอโครงการประสานงานกับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

          5.2  จัดทําแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ เอกสาร สื่อ ท่ีใชในการจัดกิจกรรม                  
          5.3  ประชาสัมพันธโครงการ 
 5.4  จัดทําโครงการตามแผนงานดังนี้ 
           5.4.1  กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรผูสูอายุ 
       5.4.2  กิจกรรมเชิดชูผูสูงอายุตัวอยางประจําป  2560 
        5.4.3  กิจกรรมการแสดงบนเวที 
       5.4.4  กิจกรรมสาทิตการทําน้ําดื่มเพ่ือสุขภาพ 
       5.4.5  กิจกรรมสาทิตการทําเครื่องสักการะลานนา 

5.5  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 
6. สถานท่ีดําเนินงาน 
 บอน้ําพุเย็น  บานแมคาวหลวง  หมูท่ี 2  ตําบลสันกลาง    อําเภอพาน    จังหวัดเชียงราย  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันท่ี   13  เมษายน  ของทุกป  
 
8. งบประมาณ 
  50,000 บาท  
       
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1  ผูสูงอายุ มีสุขภาพจิตท่ีดี และมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  
9.2  ผูสูงอายุ มีความรูและสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองเบื้องตนได  
9.3  ผูสูงอายุ มีขวัญและกําลังใจ ไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดรวมกิจกรรมทําให 

เกิดความสนุกสนานและความรูสึกไมถูกทอดท้ิง เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง  
9.4  เปนการนํานโยบายภาครฐั ”สูงอายุ  สูงวัย  รวมพัฒนาประเทศไทย  4.0”มาใชอยางแทจริง 
9.5  เปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูสืบไป  

 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการค ุณธรรมสานสายใยครอบคร ัว 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 

ในสภาวะปจจุบันส ังคมมีความเจริญกาวหนาในการพ ัฒนาประเทศดวยว ิทยาการสมัยใหม ีคนสวน
ใหญยึดติดอยูก ับความสําเร็จทางว ัตถ ุก ันมากขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศ ีลธรรม ประเพณี ว ัฒนธรรม
ทองถ่ิน ความจงรักภักดีตอสถาบ ัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําให ปญหาตางๆ ท่ีเก ิดโดยเฉพาะ
เยาวชนสวนหน ึ งเปนปญหาท่ีตองแกไขศ ีลธรรม ค ุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญูเริ่มจากสงัคมเลก็ๆ
กอนค ือสถาบ ันครอบครัวหากไดรับการเรียนรูอบรม ปลกูจิตสํานึกในเรื่อง ศ ีลธรรมค ุณธรรมแลวเยาวชนก ็จะ
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สามารถเปนบ ุคคลท่ีม ีค ุณภาพ เก ง ดี มีประโยชน เม่ือเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพต ิด รกักอนว ัยอ ัน
ควร ปญหาตางๆ ก ็จะลดลง 

ด ังนั้นองคการบริหารสวนตําบลสันกลางไดเล ็งเห ็นความสําคัญจ ึงไดจ ัดทําโครงการ
ค ุณธรรมสานสายใยครอบคร ัวรวมก ับคณะกรรมการพ ัฒนาการศ ึกษาโรงเร ียนส ังก ัดองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลางและโรงเร ียนในเขตตําบลสันกลางโดยมีว ัตถ ุประสงคเพ ื อสานสายใยครอบคร ัวระหวาง
ผูปกครองก ับบ ุตรหลานใหเปนสถาบ ันครอบคร ัวท่ีเขมแข ็งใหสมาช ิกในครอบครัวม ีความร ักใครปรองดอง 
และเอื้ออาทรตอก ัน ตลอดจนส ําน ึกดีตอบ ุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ี
เยาวชนจะห ันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรู ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบ ัติทําก ิจกรรมรวมก ัน อ ันกอให เก ิด
ความสมัพ ันธ สามัคค ี ในหมู คณะ 

3.2 เพ ื่อใหผูเขารวมโครงการได ฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรู จักแบงปนซ ึ่งก ันและก ัน 
3.3 เพ ื่อใหผูเขารวมโครงการมีพ ัฒนาการในดานรางกาย จ ิตใจ อารมณ และการอยู รวมก ันในสงัคม 
3.4 เพ ื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหน ักถ งึบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
3.5 เพ ื่อใหผูเขารวมโครงการตระหน ักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบ ียบว ิน ัย 
3.6 เพ ื่อใหผูเขารวมโครงการได ส ําน ึกดีตอบ ุพการี ครอบครัว 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูปกครอง น ักเร ียนระด ับช ั น ป.6 โรงเร ียนในส ังก ัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลางโรงเร ียน
ในเขตตําบลสันกลาง  ครู อาจารย คณะผูบริหาร พน ักงานสวนตําบล ลูกจาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

โรงเรียนในสงัก ัดองคการบริหารสวนตําบลสนักลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 ประช ุมผูเก่ียวของกําหนดจ ัดงาน 
6.2 จ ัดทําโครงการเสนอพ ิจารณาอน ุมัติ 
6.3 ประสานการจ ัดงานให ก ับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
6.4 ประสานคณะว ิทยากร และประชาสัมพันธเช ิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
6.5 แต งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประช ุมช ี้แจง 
6.6 ดําเนินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ างตามระเบ ียบ พรอมท้ังภาพถายก ิจกรรม 
6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจ ัดงาน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
    20,000 บาท  (สองหม่ืนบาท) 

 
9.ผูรับผิดชอบ 

กองการศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสนักลางรวมก ับคณะกรรมการพ ัฒนา
การศ ึกษาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10.ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีพ ัฒนาการทางดานรางกาย จ ิตใจ อารมณ สงัคมและสติปญญาแก เด็ก 
10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีล ักษณะน ิส ัยอ ันพ ึงประสงค 
10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหน ักถ งึบทบาท หนาท่ีของตนเอง 
10.4 ผูเขารวมโครงการตระหน ักในความซ่ือสัตย สุจริต มีว ิน ัย 
10.5 ผูเขารวมโครงการได รับความรู เก ี่ยวก ับสิทธ ิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมน ูญ 
10.6 เพ ื่อให ผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
2. หลักการและเหตุผล 

 การจัดกิจกีฬาและนันทนาการเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็กปฐมวัย
เนื่องจากเด็กวัยนี้เปนวัยท่ีไมชอบอยูนิ่ง แตจะชอบวิ่ง ชอบกระโดด ชอบเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา   เพราะการ
เลนของเด็กคือการเรียนรู  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการจึงนับวามีความสําคัญในฐานะท่ีเปนกิจกรรมท่ีใหเด็ก
ไดเรียนรูผานกระบวนการเลนแบบเคลื่อนไหว  สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณสังคม จิตใจ 
และสติปญญา  ซ่ึงสอดคลองกับ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559) ท่ี
ใหความสําคัญกับการยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคมตาม(กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559) วาดวยกระแสการใหความสนใจตอสุขภาพ
การต่ืนตัวในเรื่องของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของคนท่ัวโลกทําใหประชาชนใหความสนใจดูแลสุขภาพ 
เลนกีฬาและนันทนาการมากข้ึน ดังนั้นกีฬาและนันทนาการจึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของคนให
มีความสมบูรณดานรางกาย  ทางกระทรวงจึงไดจัดทํานโยบายในการรณรงคใหเด็กเห็นความสําคัญและตื่นตัว
ในการเลนกีฬาและออกกําลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการ  สรางองคความรูในดานการเลนกีฬาและ
สรางวัฒนธรรมการเลนกีฬาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต  และ (นโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย) ท่ีมีการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  (life cycle development) ใหมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบ
รวมกัน ซ่ึงเด็กถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศท่ีจะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมีกระบวนการ
และทักษะในการใชชีวิตท่ีหลากหลาย ดังท่ี สมบัติ กาญจนกิจ (2542: กิตติกรรมประกาศ) กลาวไววา “การ
พัฒนาความเจริญเติบโตของบุคคล การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติกระทําไดโดยศาสตรท่ีเรียกวา “นันทนาการ” คณิต  เขียววิชัย (2540:คํานํา) กลาวไววา กิจกรรม
นันทนาการมีความจําเปนตอชีวิตคนเราในปจจุบันเปนจํานวนมากเพราะกิจกรรมนันทนาการเปนกิจกรรมท่ี
ชวยใหคนเรามีสุขภาพท่ีดีท้ังทางรางกาย และจิตใจ ตลอดจนมีคุณลักษณะของการเปนสมาชิกท่ีดีในสังคมตาม
ระบอบประชาธิปไตย จึงนับไดวานันทนาการชวยสงเสริมคุณคาของการมีสวนรวมและเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีของเด็กและสงเสริมความฉลาดทางอารมณใหกับเด็กได” จึงนับไดวาศาสตรของ
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พลศึกษาและนันทนาการเปนอีกกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปนทรัพยากรท่ีมี
คุณคาของประเทศตอไปในอนาคต 

 อนึ่งทางศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลสันกลางจึงไดเล็งเห็นวากิจกรรมกีฬาและนันทนาการเปน
กิจกรรมหนึ่งท่ีสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดมีการเจริญเติบโต อยางสมวัยและพัฒนาตนเองทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม จิตใจ และสติปญญา ซ่ึงพอแมผูปกครอง ครู  และครูผูดูแลเด็ก   ถือวาเปนบุคคลท่ีมีความใกลชิดและ
เปนผูท่ีสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไดดีท่ีสุด จะตองไดรับการสงเสริมชี้แนะแนวทางในการจัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัยอยางมีหลักการเพ่ือนําไปพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีอยูในความดูแล
อยางมีเปาหมายตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยตอไปในอนาคตอยางมีคุณภาพสูงสุดตอไป 
 
3. วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังทางดานรางกาย อารมณ  สังคม จิตใจและสติปญญา 
ดวยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมีทักษะในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเบื้องตน 
 3.เพ่ือใหครอบครัวไดมีทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
เบื้องตน 
 4. เพ่ือสงเสริมการกิจกรรมรวมกันของครอบครัว 
4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคมและจิตใจ และสติปญญา ดวยกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ 
 2.เด็กมีทักษะเบื้องตนในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 3.พอแมผูปกครอง ครู ครูผูดูแลเด็กมีความรูและทักษะและแนวทางในการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักและวิธี 
 
2. กลุมเปาหมาย 
 ผูปกครองเด็กเล็กในตําบลสันกลาง   จํานวน   80      คน 
          เด็กเล็กในตําบลสันกลาง              จํานวน           80      คน 
          ครู   ครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง จํานวน             4      คน 
          เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง          จํานวน           10      คน 
 
5. งบประมาณ 
 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท) 
    
6. แนวทางการดําเนินงาน 
 1.เตรียมความพรอมของผูดําเนินการโดยการศึกษาจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 2.เตรียมขอมูลพ้ืนฐาน 
   - ดําเนินกิจกรรมตามกลุมเปาหมาย 
  - จัดอบรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2561 - 2564 

 
8. สถานท่ีจัดอบรม 
         หองประชุมโรงเรยีนสันกลางวิทยาและสนามโรงเรียนสันกลางวิทยา 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ชมรมผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสันกลาง 
 
10. การวัดผลประเมินผล 
 1.แบบสอบถามจากผูปกครองเด็กในการเขารวมกิจกรรม 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความอบอุนของครอบครัวดวยภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
2.  หลักการและเหตุผล 
      ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) เปนองคกรเครือขายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  ท่ีมีภารกิจในการสํารวจและจัดทําขอมูลดานครอบครัวในชุมชน เพ่ือนํามาเปนฐานใน
การวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน การมี
ขอมูลท่ีเพียงพอเปนปจจุบัน  จะชวยในการนําไปใชตอยอดการทํางานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนชุมชน
สามารถจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตอสภาพปญหาท่ีแทจริงของครอบครัวในชุมชน  ไมใชการจัด
โครงการ/กิจกรรมตามกฎเกณฑทางสังคม  ซ่ึงประเด็นท่ีจะดําเนินการอาจจะไมใชปญหาของชุมชนเรา ทําให
การใชงบประมาณขาดประสิทธิภาพไมคุมคา 
      จากการท่ีสถาบันครอบครัวไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  สงผลให
เกิดรูปแบบครัวท่ีเปลี่ยนไป  เชนครองตัวเปนโสดมากข้ึน ครอบครัวมีบุตรนอยลง ผูหญิงออกมาทํางานนอก
บานมากข้ึน  การแตงงานและการจดทะเบียนสมรสมีแนวโนมลดลง  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวท่ีมี
ความหลากหลายและซับซอนมากข้ึน  เชน ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวท่ีมีเฉพาะพอหรือแมเลี้ยงลูกตามลําพัง  
ครอบครัวมีเฉพาะเด็กอยูกันตามลําพัง  ครอบครัวแหวงกลางท่ีมีผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพัง  ครอบครัวเพศ
เดียวกัน  เปนตน  ซ่ึงครอบครัวรูปแบบเหลานี้จะมีลักษณะเฉพาะ  มีสภาพปญหา  และความตองการการ
ชวยเหลือท่ีแตกตางกัน  ภูมิปญญาอันเกิดจากการสั่งสมความรูและประสบการณมาตลอดชวงชีวิตอันยาวนาน 
หลายคนยังมีบทบาทและเปนกลไกของสังคมใหดําเนินการตอไป วัฒนธรรมของคนไทยใหความเคารพยกยอง
ผูสูงอายุ ปู ยา ตา ยาย มาตั้งแตสมัยโบราณ และยังดํารงอยูจนทุกวันนี้ วิสัยทัศนผูสูงอายุไทยมุงใหผูสูงอายุทุก
คนมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี อยูในครอบครัวท่ีอบอุน สังคมท่ีดี สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม มีหลักประกัน
ความม่ันคงของชีวิต ไดรับบริการและสวัสดิการดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับชวงวัย ดํารงชีวิตอยูอยางมีสวนรวม
และเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในครอบครัวและชุมชน และมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 
พรอมท้ังสงเสริมบุตรหลาน มีสวนรวมในการดูแลใหความรัก ความอบอุนใจ เพ่ิมคุณคาของผูสูงอายุ และเปน
การรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหสืบสานคงอยูกับสังคมไทยตลอดไป  
  สําหรับการดูแลครอบครัวท่ีมีความเปราะบางดานสุขภาพรางกายและจิตใจตองมีความ
รวมมือกันหลายสถาบันเพ่ือใหการเกิดกิจกรรมภายในครอบครัวครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพภูมิปญญา
ทองถ่ินวัฒนธรรมพ้ืนบาน โดยใหสถาบันครอบครัวและชุมชนเปนพ้ืนฐาน และสงเสริมใหทองถ่ินเขามีมี
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นโยบาย บทบาท หนาท่ีรวมดูแลผูสูงอายุในการพัฒนาจัดสวัสดิการดานตางๆท่ีเหมาะสมใหสามารถจัดการกับ
ปญหาพ้ืนฐานในชุมชนได 
  ในการนี้ งานพัฒนาชุมชนองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
ดําเนินกิจกรรมดานการดูแลเฝาระวังสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจของผูสูงอายุใหแข็งแรง  สามารถพ่ึง
ตัวเองไดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยืน จึงไดจัดทําโครงการ “โครงการเสริมสรางความ
อบอุนของครอบครัวดวยภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน” เพ่ือเฝาระวังดูแล และสงเสริมสุขภาพให
ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมเพ่ือสงเสริมสรางแรงจูงใจการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพเครือขายผูสูงอายุตอไป 
 
3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือลดชองวางและลดปญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว   
 3.2  เพ่ือสงเสริมและสรางแรงจูงใจการทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว 
 3.3  เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวใหดียิ่งข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูความ
ยั่งยืน 
 3.4 เพ่ือเปนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานใหคงอยูตลอดไป 
 
4.  กลุมเปาหมาย 
 4.1 ประเภทกลุมเปาหมาย    
  กิจกรรมท่ี 1  
   -  สํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตาง  ฯลฯ  จํานวน 18  
หมูบาน 
   -  จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  และทําการ
เผยแพร 
  กิจกรรมท่ี 2 
   -  ขวงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  (อุยสอนหลาน  แมสอน
ลูก) 
  กิจกรรมท่ี 3  
   -  การอบรม  ธรรมะบรรยาย  เรื่อง  สุขอยูท่ีใด 
   -  การอบรมใหความรูดวยสุขภาพ   การออกกําลังกายแบบวิถีพุทธ 
  กิจกรรมท่ี 4 
   -  การเชิดชูปราชญชาวบาน  รากเงาแหงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมดานตางๆ 
  กิจกรรมท่ี 5    
   -  การประกวดครอบครัวสุขภาพดี  วีถีลานนา 
 
 4.2 เปาหมายผูรวมโครงการ   แบงเปนชาย........คน   หญิง..........คน   รวมจํานวน  180  คน 
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
  5.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  : หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
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  5.2  สํารวจขอมูลและจัดทําขอมูล : หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย 
  5.3  จัดขวงขวงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน การฝกอบรม  : หองประชุม
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
6.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 
  6.1  ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  6.2  ประชุมชี้แจงตัวแทนครอบครัวตัวอยาง  ผูนําชุมชนในตําบลสันกลาง 
  6.3  ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายทราบ  
  6.4  ดําเนินโครงการ ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1  
   -  สํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตาง  ฯลฯ   
   -  จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  และทําการ
เผยแพร  
  กิจกรรมท่ี 2 
   -  ขวงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  (อุยสอนหลาน  แมสอน
ลูก) 
  กิจกรรมท่ี 3  
   -  การอบรม  ธรรมะบรรยาย  เรื่อง  สุขอยูท่ีใด 
   -  การอบรมใหความรูดวยสุขภาพ   การออกกําลังกายแบบวิถีพุทธ 
  กิจกรรมท่ี 4 
   -  การเชิดชูปราชญชาวบาน  รากเงาแหงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมดานตางๆ 
  กิจกรรมท่ี 5    
   -  การประกวดครอบครัวสุขภาพดี  วีถีลานนา 
  5. สรุปผลการดําเนินงาน 
     
7.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
  กิจกรรมท่ี 1  ภายใน 2 สัปดาห  (เดือนมีนาคม สัปดาหท่ี 1 -2 )  
   -  สํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตาง  ฯลฯ   
   -  จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  และทําการ
เผยแพร 
  กิจกรรมท่ี 2  ภายใน 2 สัปดาห  (เดือนมีนาคม สัปดาหท่ี 3 -4 ) 
   -  ขวงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  (อุยสอนหลาน  แมสอน
ลูก) 
  กิจกรรมท่ี 3  ภายใน เดือนเมษายน -เดือนมิถุนายน 
   -  การอบรม  ธรรมะบรรยาย  เรื่อง  สุขอยูท่ีใด 
   -  การอบรมใหความรูดวยสุขภาพ   การออกกําลังกายแบบวิถีพุทธ 
  กิจกรรมท่ี 4  ภายใน เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 
   -  การเชิดชูปราชญชาวบาน  รากเงาแหงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมดานตางๆ 
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  กิจกรรมท่ี 5  ภายใน เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม    
   -  การประกวดครอบครัวสุขภาพดี  วีถีลานนา 
 
8.  งบประมาณ 
  30,000  บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 
    
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
10. ตัวช้ีวัด 
11.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชน 
  11.1.1  ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันภายใตภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน     
จํานวน  18  หมูบาน  180 ครอบครัว   
  11.1.2   ลดชองวางและลดปญหาความรุนแรงของคนในครอบครัวได  180  ครอบครัว  
 
11.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
  11.2.1  ขอมูลรวมภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานจํานวน.  18  หมูบาน   
  11.2.2  ชุมชนมีสวนรวมในการคิดแนวทาง  วิธีการท่ีสงผลตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
สรางแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน     
  11.2.3  ชุมชนมีแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเปนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ครอบครัวระดับตําบลสอดคลองกับสภาพปญหาและสรางความอบอุนใหแกครอบครัว 
  11.2.4  สรางคุณคาใหกับปราชญ   และครอบครัวสุขภาพดี  วีถีลานนา  ท่ีไดรับการยกยอง 
  11.2.5  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานใหคงอยูตลอดไป 
 
โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง  
2 .หลักการและเหตุผล 
      เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญ  ควรไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรูอยูเสมอ  เด็ก
ควรปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอม  โดยตระหนักในคุณคาของความเปนไทย  ควรมี
การจัดกิจกรรมเพ่ือชวยลดชองโหวในการเกิดปญหาสังคม  โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชนไดมีสวนรวมอยางตอเนื่อง  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.  
2550  กําหนดใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  และสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย  เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและ
กิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา  กีฬา  และวัฒนธรรมในทองถ่ินของเด็กและเยาวชน  และตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  เพ่ิมเติมถึง 
ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล  (5)  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  
เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  

 



 
52 

     ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายกําหนดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ไดจัดทําโครงการ  
จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง ข้ึน  เพ่ือเปนองคกรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน  ทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุมตางๆภายในชุมชน รวมสังเคราะหปญหาความตองการใช
การพัฒนาและขอเสนอในการรวมกลุมกันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนกันอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดระบบ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ  ในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปน
รูปธรรม  เสริมการเรียนรูทางวิชาการและจัดกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ทองถ่ินใหมีความรู  ความสามารถ  และจริยธรรม  และชวยสรางความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนในตําบล
สันกลาง  รวมถึงทักษะการเปนผูนํา  การบริหารจัดการองคกร  การสรางเครือขายความเขมแข็งใหกับองคกร
เด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง   จะไดเปนฐานใหกับครอบครัวใหมีความสุขตอไป   
 
4.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง 
2. เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรูใหกับเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะดานผูนําแกเด็กและเยาวชน 
4. เพ่ือสรางเครือขายการทํางานขององคกรเด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง 
5. เพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง 

 
5. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ   ยุวชนตําบลสันกลางจํานวน  90  คน  เขารวมโครงการ 
 เชิงคุณภาพ   ยุวชนตําบลสันกลางไดมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง ข้ึนเปนรูปธรรม 
 
6.วิธีดําเนินการ 
 1.  ประชาสัมพันธและรับสมัครเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการ 
 2.   จัดกิจกรรมอบรมใหความรูบทบาทหนาท่ีของเด็กและเยาวชน 
 3.  จัดกิจกรรมโครงการตามท่ีกําหนด  เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนสามารถทํา
หนาท่ีในการเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนอยางตอเนื่อง 
 4.  นิเทศและติดตามผล 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561-2564 
  
8. สถานท่ีดําเนินการ 
 หอประชุมโรงเรียนสันกลางวิทยา /  สถานท่ีท่ีเหมาะสม ,   
 
9. งบประมาณ 
 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง 
 2.  เด็กและเยาวชนรับการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 3.  เด็กไดรับรูถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองในสังคม 
 4.  เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะดานผูนํา 
 5.  เด็กและเยาวชนตําบลสันกลางมีความรูรักสามัคคีตอกัน 
 
โครงการท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ :การสรางครอบครัวใหอบอุนเพ่ือเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
2. หลักการและเหตุผล 

     การจัดกิจกีฬาและนันทนาการเปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็กปฐมวัย
เนื่องจากเด็กวัยนี้เปนวัยท่ีไมชอบอยูนิ่ง  แตจะชอบวิ่ง  ชอบกระโดด  ชอบเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา  เพราะ
การเลนของเด็กคือการเรียนรู  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการจึงนับวามีความสําคัญในฐานะท่ีเปนกิจกรรมท่ีให
เด็กไดเรียนรูผานกระบวนการเลนแบบเคลื่อนไหว  สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณสังคม 
จิตใจ และสติปญญา  ซ่ึงสอดคลองกับ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-
2559) ท่ีใหความสําคัญกับการยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนาการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคมตาม(กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559)  วาดวยกระแสการใหความสนใจตอ
สุขภาพการตื่นตัวในเรื่องของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของคนท่ัวโลกทําใหประชาชนใหความสนใจดูแล
สุขภาพ เลนกีฬาและนันทนาการมากข้ึน ดังนั้นกีฬาและนันทนาการจึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ
ของคนใหมีความสมบูรณดานรางกาย  ทางกระทรวงจึงไดจัดทํานโยบายในการรณรงคใหเด็กเห็นความสําคัญ
และตื่นตัวในการเลนกีฬาและออกกําลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการ  สรางองคความรูในดานการเลน
กีฬาและสรางวัฒนธรรมการเลนกีฬาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต  และ (นโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย) ท่ีมีการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (life cycle development) ใหมีคุณภาพบนพ้ืนฐานความ
รับผิดชอบรวมกัน ซ่ึงเด็กถือวาเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศท่ีจะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมใหมี
กระบวนการและทักษะในการใชชีวิตท่ีหลากหลาย ดังท่ี สมบัติ กาญจนกิจ (2542: กิตติกรรมประกาศ) กลาว
ไววา “การพัฒนาความเจริญเติบโตของบุคคล การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกระทําไดโดยศาสตรท่ีเรียกวา “นันทนาการ” คณิต  เขียววิชัย (2540:คํานํา) กลาวไววา 
กิจกรรมนันทนาการมีความจําเปนตอชีวิตคนเราในปจจุบันเปนจํานวนมากเพราะกิจกรรมนันทนาการเปน
กิจกรรมท่ีชวยใหคนเรามีสุขภาพท่ีดีท้ังทางรางกาย และจิตใจ ตลอดจนมีคุณลักษณะของการเปนสมาชิกท่ีดีใน
สังคมตามระบอบประชาธิปไตย จึงนับไดวานันทนาการชวยสงเสริมคุณคาของการมีสวนรวมและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีของเด็กและสงเสริมความฉลาดทางอารมณใหกับเด็กได” จึงนับไดวา
ศาสตรของพลศึกษาและนันทนาการเปนอีกกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศตอไปในอนาคต 

     ดังนั้น งานพัฒนาชุมชนองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนิน
กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดมีการเจริญเติบโต อยางสมวัยและ
พัฒนาตนเองทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญา ซ่ึงพอแมผูปกครอง  และครูผูดูแลเด็ก   ถือ
วาเปนบุคคลท่ีมีความใกลชิดและเปนผูท่ีสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไดดีท่ีสุด จะตองไดรับการ
สงเสริมชี้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัยอยางมีหลักการเพ่ือนําไป

 



 
54 

พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีอยูในความดูแลอยางมีเปาหมายตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยตอไปในอนาคตอยางมี
คุณภาพสูงสุดตอไป 
 
3.วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังทางดานรางกาย อารมณ  สังคม จิตใจและ
สติปญญา ดวยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  3.2  เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมีทักษะในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเบื้องตน 
  3.3  เพ่ือใหครอบครัวไดมีทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัยเบื้องตน 
  3.4  เพ่ือสงเสริมการกิจกรรมรวมกันของครอบครัว 
 
4. กลุมเปาหมาย 
  4.1 ประเภทกลุมเปาหมาย    
  กิจกรรมท่ี 1  
  -  กิจกรรมฝกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
เบื้องตน  จํานวน 18  หมูบาน  80  ครอบครัว 
  - เด็กเล็กในตําบลสันกลาง    จํานวน  80  คน 
  -  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ        จํานวน  15  คน 
  กิจกรรมท่ี 2 
  - กิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัยเบื้องตน  จํานวน 18  หมูบาน  80  
ครอบครัว 
  4.2 เปาหมายผูรวมโครงการ   แบงเปนชาย........คน   หญิง..........คน   รวมจํานวน  80  
คน 
80  ครอบครัว 
 
5. สถานท่ีดําเนินการ 
  5.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  : หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
  5.2  จัดกิจกรรมฝกทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
เบื้องตนการฝกอบรม  : หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง   อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
6. ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 
  6.1  ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  6.2  ประชุมชี้แจงตัวแทนครอบครัวตัวอยาง  ผูนําชุมชนในตําบลสันกลกาง 
  6.3  ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายทราบ  
  6.4  ดําเนินโครงการ ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1  
  -  กิจกรรมฝกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
เบื้องตน   
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  กิจกรรมท่ี 2 
  -  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัยเบื้องตน   
  5. สรุปผลการดําเนินงาน 
     
7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 ตั้งแตเดือนตุลาคม  2561- -  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
  กิจกรรมท่ี 1  
  -  กิจกรรมฝกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย
เบื้องตน   
  กิจกรรมท่ี 2 
  -  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัยเบื้องตน   
  
8. งบประมาณ 
  25,000  บาท  (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  องคกาบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
10. ตัวช้ีวัด 
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชน 
  10.1.1  ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันภายใตทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัยเบื้องตนจํานวน  18  หมูบาน  80  ครอบครัว   
  10.1.2   ลดชองวางและลดปญหาความรุนแรงของคนในครอบครัวได  80  ครอบครัว  
 
11.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
  10.2.1  เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังทางดานรางกาย อารมณ  สังคม จิตใจและสติปญญา 
ดวยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  10.2.2  เด็กไดทักษะในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเบื้องตน 
  10.2.3  ครอบครัวไดมีทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัยเบื้องตน 
  10.2.4  ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน 
 

25โครงการท่ี 6 
1. โครงการรอยรวมคน  3  วัย  สายใยรักแหงครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล 

      ดวยสภาพเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน กอใหเกิดความหางเหินของสมาชิกครอบครัวมากข้ึน 
รวมท้ังความรัก  ความอบอุน  การดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกันเริ่มขาดหาย เด็ก ๆ ขาดการเลี้ยงดูเอาใจใส  
ผูสูงอายุถูกทอดท้ิง  คนวัยทํางานมุงแตจะหาเลี้ยงชีพ  จากสภาพปญหาครอบครัวปจจุบัน  จึงกอใหเกิดความ
ตระหนักในการสงเสริมสถาบันครอบครัวใหเปนครอบครัวแหงความรัก  ครอบครัวแหงความสามัคคี  
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ครอบครัวคุณธรรม  ครอบครัวแหงความรู  และครอบครัวอยูดีมีสุข  ซ่ึงรอยรวมคน  3  วัยเขาไวดวยกัน  
ภายใต  5  แนวคิดหลักของโครงการสายใยรักแหงครอบครัว  คือ 
      เตรียมพรอมกอนครองคู  ใหตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมกอนมีครอบครัว
ดวยสติและวิจารณญาณ  โดยมุงเนนจิตวิทยาและสังคม  จารีตประเพณี 
      เรียนรูรวมกันแตในครรภ  (ทารก – พอ – แม)  สงเสริมใหมารดาและบุตรในครรภมีการ
พัฒนาการท่ีสมบูรณ  และเตรียมความพรอมใหมารดาและครอบครัวในการดูแลบุตร  โดยมุงเนนความรูท่ี
เก่ียวกับสุขภาพอนามัย  ความสัมพันธและการชวยเหลือในครอบครัว 
      คิดสรางสรรคแตเยาววัย  สรางกระบวนการเรียนรูของเด็กและเยาวชนภายใตสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม  โดยมุงเนนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามข้ันตอนพัฒนาการตามวัย 
      ครอบครัวเสริมกายใจ  เฝาระวังปญหา  ปองกัน  แกไขปญหาครอบครัว  โดยมุงเนนศีลธรรม  
จริยธรรม  คานิยม  เศรษฐกิจ  จิตวิทยาครอบครวั  ความสัมพันธและความรับผิดชอบ  รูจักปญหาท่ีเกิดข้ึน  
และมีมาตรการการแกปญหาครอบครัว – สังคมในทางท่ีถูก 
      ผูสูงวัยสานใยรัก  สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสถานภาพบทบาทและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
สามารถอยูกับครอบครัวและชุมชนไดอยางมีความสุข  มีคุณคาและศักดิ์ศรี  โดยมุงเนนการดูแลรักษาสภาพ
รายการและจิตใจ  การกระตุนและดึงประสบการณมาใช  การใชจิตวิทยาใหผูสูงอายุรูสึกวาตนมีคา  พยายาม
ดึงศักยภาพและประสบการณของแตละคนมาใช  มีกิจกรรมผูสูงวัยสานสายใยรัก  ทัศนคติและคานิยมของการ
เตรียมคนผูสูงอายุไมใชคนแก (elderly) แตเปนผูสูงวัยท่ีทรงคุณคา  (Senior  Citizen)  การใชจิตวิทยาควบคู
ไปกับวิทยาศาสตรการกีฬาและสันทนาการ 
      ซ่ึงสนองตอโครงการสายใยรักแหงครอบครัว  ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ในหลวง รัชกาลท่ี  10  ท่ีทรงมีพระประสงคใหครอบครัวในสังคมไทยมีความรัก  
ความอบอุน 
 
3. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหครอบครัวไดใชเวลารวมกันอยางมีคุณภาพ  เสริมสรางความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัว 
 2.  เพ่ือรณรงคปลูกจิตสํานึกของสมาชิกในครอบครัว  ใหเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว  และ
การมีสวนรวมในการดูแลเด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
 3.  เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ  อยางตอเนื่อง  ท้ังการเผยแพรความรู  แนะนําวิธีปฏิบัติท่ี
ถูกตองในลักษณะตางๆ   ตอสมาชิกในครอบครัว 
 
4. เปาหมาย 
 กลุมครอบครัวในชุมชน  ประมาณ  350 คน 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ปงบประมาณ 2561-2564 
 
6. งบประมาณ 
 50,000  บาท (หาหม่ืนบาท) 
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7. วิธีดําเนินการ 
 1.  กระบวนการสรางความคุนเคย  โดยมีผูนําสันทนาการ  ใชกิจกรรมละลายพฤติกรรมสรางความ
ใกลชิดคุนเคยใหกับสมาชิกในครอบครัว  เชน  กิจกรรมรองเพลง  ปรบมือเขาจังหวะเกมสตางๆ  ท่ีใหสมาชิก
ในครอบครัวไดรวมกันทํากิจกรรม  กลาแสดงออก  เตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ  ตอไป  ซ่ึงเกมส
กิจกรรมนั้น  ตองเหมาะสมกับวัยของผูเขารวม 
 2.  ผูนํากระบวนการเริ่มกระบวนการ  ดังนี้ 
  2.1  กิจกรรมลูกโปงหลากอารมณ  แจกลูกโปงใหชวยกันเปา  แลวนําสีเมจิกมาวาดตกแตง
ลูกโปงเปนหนาตาท่ีแสดงอารมณตางๆ  ตามจินตนาการ  สอนใหแสดงอารมณอยางเหมาะสม  โดยการบอกให
คนอ่ืนเขาใจ  แทนท่ีจะรอง  อาละวาด  หรือกาวราว  เปนกิจกรรมท่ีนําไปใชกับเด็ก  ๆ  ได  ทําใหรูจักการ
เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน  เปนตัวแปรสําคัญในการพัฒนาไปสูความสัมพันธอันดีดานอ่ืน ๆ  เปนทักษะท่ีเรา
สามารถเรียนรูและฝกฝนได   ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ  3  อยาง  คือ  1)  การอานอารมณและความรูสึก   
2)  การฝกเอาใจเขามาใสใจเรา    3)  ฝกการตอบสนองท่ีสอดคลองกัน 
  2.2  “ชุมชนกับการดูแลผูสูงอายุ”  โดยการบรรยายใหความรูเนื้อหาเก่ียวกับ  บทบาทของ
ครอบครัว/ลูกหลานในการดูแลผูสูงอายุ  บทบาทของผูสูงอายุ  ในระยะครอบครัววัยชรา  บทบาทของชุมชน
ในการดูแลผูสูงอายุ 
  2.3  กิจกรรม  “ตนไมแหงความคาดหวัง”    เปนเครื่องมือท่ีชวยในการคนหาสาเหตุและ
ผลกระทบของปญหาชุมชน  รวมท้ังใชกําหนดเปาหมาย  และแนวทางการแกปญหารวมกัน  วิธีนี้ทําไดโดยการ
เขียนความคิดเห็นบนบัตรคํา  และจัดเรียงใหเปนระบบในรูปของตนไม  สาเหตุของปญหาซ่ึงเปรียบเสมือน 
“ราก” จะถูกจัดไวรวมกันเปนกลุม และพยายามเจาะลงใหลึกลงไปถึงรากเหงา  คือตนตอท่ีแทจริงของปญหา  
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากปญหาดังกลาว จะเกาะกลุมกันอยูตามก่ิงของตนไม  สวนสิ่งตองการใหเกิดข้ึน  
เปาหมายและแนวทางในการแกไขปญหา  สะทอนออกเปนภาพตนไมท่ีพึงปรารถนานั่นเอง 
 
วิธีดําเนินการ 
- โดยการแบงกลุมให พอแม  เด็ก ๆ  เสร็จแลวชวยกันเลือกประเด็นความคาดหวังท่ีอาจใหจะใหลูก / พอแม 
เปนในอนาคต  โดยเขียนลงบนกระดาษการดสี  1 ความคิดตอกระดาษ  1 แผน  ใชกระดาษสีเดียวกัน 
-  เขียนปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยลงลึกจากรากเหงา  อีก 1 แผน/สี   ติดไวตรงรากตนไม  เขียนผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากปญหาหรือสาเหตุ อีก 1 แผน /สี  ติดตามก่ิงกานตนไม    
-  ดําเนินการจัดเรียงหมวดหมู  ของตนไมคาดหวังครบท้ัง  3  สวน  นําท่ีไดมาวิเคราะหหาขอเท็จจริง 
  2.4  การเรียนรูจากประสบการณจริง  นอกหองเรียน   โดยใหผูเขารับการอบรมออกไป
เรียนรูจากสถานท่ีจริง  เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว   
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ครอบครัวมีการเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีไดเปดใจแลกเปลี่ยนความรูสึกความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 2.  ครอบครัวไดเรียนรูในเรื่องตาง ๆ  ท่ีเหมาะสมและจําเปนกับตนเองและครอบครัว  มีความรูความ
เขาใจในการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหอยูดี  มีสุข  และไดรับการถายทอดการสรางจิตสํานึกรักครอบครัว
และชุมชน 
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25โครงการท่ี 7 
1.  โครงการตําบลสันกลางเขมแขงไรความรุนแรงของครอบครัว 
252.  หลักการและเหตุผล 
               ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) เปนองคกรเครือขายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย  ท่ีมีภารกิจในการสํารวจและจัดทําขอมูลดานครอบครัวในชุมชน  เพ่ือนํามาเปนฐานใน
การวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรุนแรงของสถาบันครอบครัวในชุมชน  การมี
ขอมูลท่ีเพียงพอเปนปจจุบัน  จะชวยในการนําไปใชตอยอดการทํางานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ชุมชน
สามารถจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตอสภาพปญหาท่ีแทจริงของครอบครัวในชุมชน  ไมใชการจัด
โครงการ/กิจกรรมตามกฎเกณฑทางสังคม  ซ่ึงประเด็นท่ีจะดําเนินการอาจจะไมใชปญหาของชุมชนเรา  ทําให
การใชงบประมาณขาดประสิทธิภาพ  ไมคุมคา  สถาบันครอบครัวไทยจึงมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ  สงผลใหเกิดรูปแบบครัวท่ีเปลี่ยนไป  เชน  ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวท่ีมีเฉพาะพอหรือแมเลี้ยงลูก
ตามลําพัง  ครอบครัวมีเฉพาะเด็กอยูกันตามลําพัง  ครอบครัวแหวงกลางท่ีมีผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพัง  ซ่ึง
ครอบครัวรูปแบบเหลานี้จะมีลักษณะเฉพาะ  มีสภาพปญหา  และความตองการการชวยเหลือท่ีแตกตางกัน 
      การสํารวจสถานการณความรุนแรงของครอบครัวในชุมชน  จึงเปนสิ่งจําเปนท่ี  ศพค. ให
ความสําคัญเพ่ือเปนตนทุนในการทํางานในอนาคต  จึงควรมีการสํารวจขอมูลดานครอบครัวตลอดจนนําขอมูล
มาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานในระยะตางๆ  ซ่ึงขอมูลสถานครอบครัวไมเพียงพอ  ศพค.  ท่ีจะ
นํามาใชประโยชนในการดําเนินงาน  และหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนได  เนื่องจากเครื่องมือท่ีใชใน
การสํารวจความรุนแรงของครอบครัวนั้นมีมิติตางๆ     ท่ีเก่ียวของกับครอบครัว  เชนเศรษฐกิจ สุขภาพ  ทุน
ทางสังคม  ขาวสารทางเทคโนโลยี  ดังนั้นศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลสันกลางจึงเล็งเห็นความสําคัญของการ
สรางคอบครัวใหอบอุน  โดยจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพ่ือสรางเครือขายในการเฝาระวัง  และปองกันแกไข
ความรุนแรงของครอบครวั ตอไป 
 
3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือฝกอบรมและสรางเครือขายในการเฝาระวัง ปองกันการความรุนแรงในครอบครัว   
 3.2  เพ่ือใหคนในชุมชนเกิดความตระหนัก  และรวมกันเฝาระวัง  ปองกันแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว     

3.3  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นความสําคัญของการปองกันแกไขปญหาความรุนแรงใน 
ครอบครัวและมีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินงาน ศพค.  อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 3.4  เพ่ือจัดทําขอมูลความรูความเขาใจของประชาชนตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 
4.  กลุมเปาหมาย 
 4.1  กลุมครอบครัวในตําบลสันกลาง    จํานวน  90  คน 
 4.2  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ               จํานวน  15  คน 
 คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว  ทุกหมูบาน 
 
5.  สถานท่ีดําเนินการ 
 5.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน : หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 
 5.2  จัดกิจกรรมฝกอบรมและสรางเครือขายในการเฝาระวัง ปองกันความรุนแรงในครอบครัว   
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ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 5.3  การสํารวจขอมูลความรูความเขาใจของประชาชนตอปญหาความรุนแรงนครอบครัว   
ในเขตตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

5.4 การจดักิจกรรม  Walk rally  ในเขตตําบลสันกลาง   อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
6.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 
 6.1  ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 6.2  ประชุมชี้แจงตัวแทนครอบครัวตัวอยาง  ผูนําชุมชนในตําบลสันกลกาง 
 6.3  ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายทราบ  
 6.4  ดําเนินโครงการ ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1  
   -  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 
   -  จัดฝกอบรมเพ่ือสรางเครือขายในการเฝาระวัง ปองกันความรุนแรงในครอบครัว   
ณ  หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมท่ี 3  
-  การสํารวจขอมูลความรูความเขาใจของประชาชนตอปญหาความรุนแรงนครอบ

ครัว 
ในเขตตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
    กิจกรรมท่ี 4   

-  การจัดกิจกรรม  Walk rally  ในเขตตําบลสันกลาง   อําเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย   

 6.5 สรุปผลการดําเนินงาน 
     
7.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ 2561-2564 
    
8.  งบประมาณ 
  25,000  บาท  (สองหม่ืนบาท) 
 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 
10. ตัวช้ีวัด 

10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชน 
  10.1.1  เพ่ือใหครอบครัวไดทํากิจกรรมเพ่ือสรางเครือขายในการเฝาระวัง  ปองกันความ
รุนแรงในครอบครัว  จํานวน  50  ครอบครัว   
  10.1.2   เพ่ือลดชองวาง  ลดปญหาความรุนแรง  สรางความตระหนัก  ปองกันแกไขปญหา
ความรุนแรงของคนในครอบครัวได  50  ครอบครัว  
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11.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
  10.2.1  ครอบครัวไดความรูในการสรางพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังทางดานรางกาย อารมณ  
สังคม จิตใจและสติปญญา ดวยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  10.2.2  ครอบครัวไดทํากิจกรรม Walk rally   

10.2.3  ไดขอมูลของประชาชนตอปญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 
โครงการท่ี 8 
1. ช่ือโครงการเขาคายยุวชนตําบลสันกลาง(ตามรอยพอ)  
2.หลักการและเหตุผล 
       ตลอดระยะเวลากวา 70 ปท่ีพสกนิกรชาวไทยอยูใตรมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) นับเปน 70 ปท่ีพสกนิกรชาวไทยอยูเย็นเปนสุข ดวยเพราะพระราช
กรณียกิจนานัปการ ลวนอํานวยคุณประโยชนแกประชาชนอยางยิ่งใหญ เหมือนกับดังคํากลาวท่ีวา "ไมมีท่ีใด
บนผืนแผนดินไทยท่ีพระองคเสด็จไปไมถึง"  ดังเชนโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช  หลายสิบโครงการ  ท่ีเกิดข้ึนแทบทุกพ้ืนท่ีบนผืนแผนดินไทย  เปนท่ีแจงจัดวาเปนการ
ดําเนินงานท่ีมุงพัฒนาและชวยเหลือพสกนิกร  สรางความเปนอยูท่ีดีใหกับชาวบานในพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะผูยากไร
ท่ีประสบปญหาทําใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีทรงพระราชทานไวใน
ทุกภูมิภาพของประเทศมีหลากสาขาลวนจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนตนแบบใหพสกนิกรสามารถเขามาศึกษาหาความรู  
เรียนรูเทคนิควิธีการในการประกอบอาชีพใหเกิดประโยชนไดสูงสุด 
      เด็กและเยาวชนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  มีความสามารถและศักยภาพท่ีดีแตยังขาดโอกาสใน
การเขาถึงขอมูลความรูตาง ๆ  ภายนอกหองเรียน โดยเฉพาะการศึกษาดานประวัติศาสตร สังคม และ
วัฒนธรรม  และโครงการตามพระราชดําริ ฯ  เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสนั้น  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
จึงไดจัด”โครงการเขาคายยุวชนตําบลสันกลาง (ตามรอยพอ)” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูแนว
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาเรียนรูสถานท่ีตาง ๆ  ตามโครงการในพระราชดําริ  และ
โครงการตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  เพ่ือเปนการเปด
ประสบการณการเรียนรูใหม ๆ  ใหไดเรียนรูแบบบูรณาการและการอยูรวมกับผูอ่ืน  สามารถนําความรูมาประ
ยุกติใช รูจักการปรับตัว  และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการดําเนินชีวิตประจําวัน และยังมุงปลูกฝงดาน
คุณธรรมและการดําเนินชีวิตตามรอยพระราชจริยวัตรและพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี  9  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาตนเอง  ครอบครัว และสังคมอยางยั่งยืน  

     องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  จึงไดจัดโครงการ เขาคายยุวชนตําบลสันกลาง ตามรอยพอ  
ข้ึนในวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2560  ถึง วันท่ี  11  กุมภาพันธ  2560 โดยจัดใหมีการอบรมใหความรู  
กิจกรรมฐานการเรียนรู  walk  Rally  การเรียนรูจากประสบการณจริง 
 
4.วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเด็กยุวชนตําบลสันกลางไดเรียนรูโครงการตามพระราชดําริและโครงการตามพระราช
ประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9   
 2.  เพ่ือใหเด็กยุวชนตําบลสันกลางไดเรียนรูการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  เพ่ือใหเด็กยุวชนตําบลสันกลางไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
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5. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ   ยุวชนตําบลสันกลางจํานวน  50  คน  เขารับการอบรม 
 เชิงคุณภาพ   ยุวชนตําบลสันกลาง   ไดเรียนรูถึงการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และเรียนรูโครงการตามพระราชดําริและโครงการตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  จากประสบการณจริง 
 
6. ลักษณะโครงการ 
 - เปนการอบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  กิจกรรมฐานการเรียนรู  โดยการแบงกลุมทํากิจกรรม  ตามท่ีวิทยากรกําหนด 

-  ศึกษาดูงาน ณ  อุทยานราชภักด์ิ  พระบรมราชานุสาวรียบูรพกษัตริย 7 พระองค  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหกองทัพบก
จัดสราง “พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระบูรพกษัตริยแหงสยาม” พรอมจัดสรางอุทยานประวัติศาสตร โดย
พระราชทานชื่อใหวา “อุทยานราชภักดิ์” ซ่ึงเปนอุทยานท่ีสรางข้ึนดวยความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และ
เพ่ือเปนการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริยแหงสยาม 7 พระองค และศึกษาดูงาน
โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง  จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือศึกษาพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต กิจกรรมการ
เรียนรู การปลูกหนอไมฝรั่ง  ผลิตภัณฑปานศรนารายณ   

 
7.  วิธีดําเนนิการ 
 1. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 

2. เขียนโครงการฯเพ่ือขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผูบริหาร 
3. ประสานวิทยากร  ผูชํานาญ  เพ่ือเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกยุวชน 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 
5. จัดตารางเวลาทํากิจกรรมใหแกผูเขารวมโครงการฯ 
6. ดําเนินการตามกําหนดการโครงการฯ 
7. สรุปและประเมินผล 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
  
9.สถานท่ีดําเนินการ 
 อาคารเอนกประสงค  หมูบานแมคาวดวงดีหมูท่ี 15/สถานท่ีท่ีเหมาะสม , บานตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อุทยานราชภักดิ0์ ณ พ้ืนท่ีของกองทัพบก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง  จังหวัดเพชรบุรี   
 
10.  งบประมาณ 

50,000   บาท (หนึ่งแสนบาท) 
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เด็กยุวชนตําบลสันกลางไดเรียนรูโครงการตามพระราชดํารแิละโครงการตามพระราชประสงคของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9   
 2.  เด็กยุวชนตําบลสันกลางไดเรียนรูการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  เด็กยุวชนตําบลสันกลางไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
 
โครงการท่ี 9 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนตนกลา  ตําบลสันกลาง 
2. หลักการและเหตุผล 

      สถานการณและปญหาของเด็กและเยาวชนไทยขณะนี้กําลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย อันเกิด
จากสังคมสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอันตรายท่ีลอมรอบตัวเด็ก เด็กและเยาวชนจํานวนมากซึมซับพฤติกรรม
ความรุนแรง  สื่อลามกอนาจาร  เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร อยูในแหลงม่ัวสุมและอ่ืน ๆ จน
พฤติกรรมเหลานี้กลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตรวมสมัยของเด็กและเยาวชนท่ีเติบโตข้ึนทุกวัน ทามกลางกระแส
วิกฤติทางสังคม  เยาวชนเปนกลุมเสี่ยงตอการยั่วยุตาง ๆ มากมาย  ทําใหเกิดการหลงเชื่อไดงาย  และ
กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต  กอปญหาข้ึนในสังคม  ซ่ึงตําบลสันกลางจากการสํารวจ  และสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก  เยาวชนในตําบลสันกลาง ไดเกิดปญหาเด็กติดเกมส  การใชสื่อออนไลนในทางท่ีผิด  ใช
เวลาวางไมเกิดประโยชน  เกิดการม่ัวสุมในรานเกมส  ซ่ึงเปนปญหาในสังคมตําบลสันกลาง  และตองเรง
ดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็วท่ีสุด  เพ่ือยุติพฤติกรรมไมใหเปนเยี่ยงอยางตอเด็กและเยาวชนท่ัวไปในตําบลสัน
กลาง 
      ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 
6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการองคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดโครงการเยาวชนตนกลา  ตําบลสัน
กลาง ข้ึนในปงบประมาณ  2560  โดยเนนใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูเก่ียวกับกิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และพัฒนาทักษะดานอาชีพเปนการจัดกิจกรรมในรูปแบบดังท่ีใคร ๆ  
มักพูดกันวา “กิจกรรมสรางคน  คนสรางสังคม”  เพ่ือสงเสริมให เด็กและเยาวชนไดแสดงออกท้ังดาน
ความคิดและการกระทํา  ตามความสามารถของตนเอง  และเหนือสิ่งอ่ืนใด  เปนการเสริมฐานการทํางาน ใน
ลักษณะของ “คนทองถิ่นชวยเหลือทองถิ่นดวยตนเอง”ทําใหเด็กมีความม่ันใจในตนเอง  นําความรู  
ความสามารถของตนเองไปใชใหเกิดประโยชน  และยังกลาแสดงออกมากข้ึน  ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการ
เขาสังคม  เพ่ือจะไดเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ  สรางความเปนคนใหสมบูรณท้ังดานความรู  ความสามารถทักษะ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  อีกท้ังเปนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน   
  

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดใหเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคม 
4. เพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน 
5. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  และเรียนรู

การสรางอาชีพติดตัว 
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    4. เปาหมาย 
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนตําบลสันกลางมีพ้ืนฐานการดํารงชีวิตท่ีดี  มีอาชีพติดตัว 
 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลสันกลางจํานวน  60  คน เขารวมโครงการ 
 

5. ลักษณะโครงการ 
      เปนโครงการตอเนื่องเนนการฝกอบรมใหความรูท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยแยกประเด็น
ใหความรูท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม ดานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และดานพัฒนาทักษะอาชีพ
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเนนดานการพัฒนาทักษะอาชีพติดตัวใหแก เด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง เปน
คนดีมีคุณธรรม  มีความรูเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินและรูจักหวงแหนทองถ่ินตนเอง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดประชุมเพ่ือหารือการเตรียมการจัดกิจกรรม เยาวชนตนกลา ตําบลสันกลาง 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติผูบริหาร 
3. ประชาสัมพันธเชิญเขารวมโครงการ 
4. ดําเนินงานตามโครงการโดยจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับพัฒนาทักษะอาชีพเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนหวงระยะเวลา  3  หวง  โดยมีกิจกรรม ให
ความรูในแตละหวงระยะเวลาดังนี้ 

หวงระยะเวลาท่ี  1   (เดือน พฤศจิกายน  2560 – มกราคม  2561) 
ตั้งธรรมหลวง    โดยการพาเด็กเยาวชน  ไปรวมกิจกรรมกับชุมชน 
การจัดทํากระทง      เรียนรูการจัดทํากระทงในแบบตาง ๆ   
การจัดทําโคม    เรียนรูการจัดทําโคมลานนา 
การทําผางประทีป   เรียนรูการจัดทําผางประทีปลานนา 

หวงระยะเวลาท่ี  2  (เดือน  กุมภาพันธ 2561 – เมษายน  2562) 
การทําตุงปใหม    เรียนรูการทําตุงปใหม  
การทําสวยดอกเวียนเทียน  เรียนรูการจัดทําสวยดอก 

หวงระยะเวลาท่ี  3  (เดือน  พฤษภาคม 2562  - สิงหาคม 2563) 
การปลูกพืชกลับหัว   เรียนรูการปลูกพืชกลับหัว 
การปลูกพืชออรแกนิค / ไฮโดรโปนิกส เรียนรูการปลูกพืชออรแกนิค  ปลูกพืชไฮโดรโป

นิกส  
การเล้ียงไสเดือนดิน   เรียนรูการเลี้ยงไสเดือนดิน 
การจัดทําเช้ือบิวเวอรเรีย / ไตรโครโดมา /ปุยหมักชีวภาพเรียนรูเก่ียวกับทําเชื้อ ตางๆ   

 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
 
8. สถานท่ีดําเนินงาน 
 หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง / อาคารเอนกประสงคโรงเรียนสันกลางวิทยา /หรือ
สถานท่ีเหมาะสม 
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9. งบประมาณ 
 50,000  บาท  (หาหม่ืนบาท) 
 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
2. เด็กและเยาวชนไดใหเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3. เด็กและเยาวชนไดมีพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคม 
4. เกิดความสามัคคีในชุมชน  
5. เด็กและเยาวชนไดเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  และเรียนรู

การสรางอาชีพติดตัว 
 
โครงการท่ี 10 
1. ช่ือโครงการอบรมยุวชนอาสาพิทักษส่ิงแวดลอม   
2. หลักการและเหตุผล 

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย
โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  เม่ือประชากรของประเทศมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว ยอมมีความตองการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ  สูงข้ึน  ซ่ึงสถานการณ
ปจจุบันทรัพยากรเหลานั้นถูกใชและถูกทําลายจนเกิดความสามารถท่ีจะฟนตัวไดทัน จึงเปนเหตุให
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศเกิดความเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันผลจา
การบริโภคของมนุษยก็ยังกอใหเกิดปญหามลพิษตางๆ  ตามมามากมายไมวาจะเปนปญหาน้ําเนาเสีย อากาศ
เปนพิษ ปญหาขยะมูลฝอย  การตัดไมทําลายปาชีวิตวงจรของสัตวในปาไม  เปนตน  ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผล
กระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ปญหาขยะมูลฝอยและปญหาน้ําเนาเสียเปนปญหาหนึ่งท่ี
สําคัญท่ีสมควรเรงดําเนินการ  เพราะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยตรง  มีผลตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  อีกท้ังขยะกลุมยอยสลายไดยากหากมีการจัดการท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลกระทบในระยะ
ยาว  ท้ังปญหาสุขภาพประชาชน  และปญหาสภาวะโลกรอน  นอกจากนี้เม่ือปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน  ก็จะ
สงผลใหแหลงน้ําตาง  ๆ ท่ีอยูใกลเคียงจะเนาเสีย  สงผลกระทบตอระบบนิเวศและหวงโซอาหารตามมาอีกดวย  
ดังนั้น  การเตรียมการแกไขปญหาขยะมูลฝอยและการดูแลรักษาแหลงน้ําจึงเปนสิ่งสําคัญ  ดวยเหตุนี้  องคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง  ซ่ึงมีหนาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  และการสรางจิตสํานึก
การอนุรักษแกเยาวชนทองถ่ิน  ใหตระหนักถึงความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอย  น้ําเนาเสีย  และปาไม  และ
มีแนวคิดวาการสรางความรูเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับขยะมูลฝอยและน้ําเสีย  การสรางความตระหนักถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  จากปญหาขยะและน้ําเสียการจัดการขยะโดยลดปริมาณขยะจากตนทาง  การรีไซเคิล
วัสดุเหลือใชตลอดจนการสงเสริมการอนุรักษแหลงน้ําแกคนในชุมชน  โดยเฉพาะเยาวชน  ซ่ึงเปนประโยชนตอ
ชุมชนในการมีสวนรวมกับชุมชนในการรับรูปญหา  และรวมมือแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 
4.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางการเรียนรูในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2. สรางวัฒนธรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมแกสาธารชนและรวมพัฒนาชุมชน 
3. เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความเขาใจในเรื่องปญหาขยะมูลฝอย   
4. เพ่ือสรางความตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาขยะและน้ําเสียท่ีกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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5. เพ่ือเกิดกระบวนการมีสวนรวมของยุวชนในการรวมกันจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการลดปริมาณขยะ  
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
5.   เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ   ยุวชนตําบลสันกลางจํานวน  175  คน  เขารับการอบรม 
 เชิงคุณภาพ   ยุวชนตําบลสันกลาง   ไดศึกษาหาความรูเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย  น้ําเสีย การ
อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน  เกิดกระบวนการตระหนักรูถึงปญหาและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
 
6.  ลักษณะโครงการ 
 - เปนการอบรมใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ในเรื่อง  การจัดการขยะมูลฝอย  น้ําเสีย   

-  ศึกษาดูงานปางชางเผือกเชียงราย , ศูนยการศึกษาทางเลือกตามวิถีธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพ่ึงตนเอง  โรงเรียนเด็กมอนแสงดาว  ตําบลดอยลาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
 
7.  วิธีดําเนนิการ 
 1. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 

2. เขียนโครงการฯเพ่ือขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผูบริหาร 
3. ประสานวิทยากร  ผูชํานาญ  เพ่ือเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกยุวชน 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 
5. จัดตารางเวลาทํากิจกรรมใหแกผูเขารวมโครงการฯ 
6. ดําเนินการตามกําหนดการโครงการฯ 
7. สรุปและประเมินผล 

 
8.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2654 
  
9. สถานท่ีดําเนินการ 
 หอประชุมโรงเรียนสันกลางวิทยา /  สถานท่ีท่ีเหมาะสม ,  
 โรงเรียนเมืองชุม (โรงเรียน Ego school) อําเภอเวียงชัย   ,  ปางชางเผือกเชียงราย 
 
10.  งบประมาณ 
 50,000   บาท (หาหม่ืนบาท) 
 
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ยุวชนตําบลสันกลางเกิดการเรียนรูในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2. เกิดการสรางวัฒนธรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมแกสาธารชนและรวมพัฒนาชุมชน 
3. ยุวชนมีความรูความเขาในเรื่องปญหาขยะมูลฝอย   
4. ยุวชนมีความตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาขยะและน้ําเสียซ่ึงทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
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5. เกิดกระบวนการมีสวนรวมของยุวชนในการรวมกันจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการลดปริมาณขยะ  
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
โครงการท่ี 11 
1. ช่ือโครงการ : การประกวดค ําขว ัญตอตานการท ุจร ิต 
2. หลักการและเหต ุผล/ความเปนมา 

     ปญหาการท ุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึกเปนปญหาท่ี
สะทอนว ิกฤตการณดานค ุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคมซ ึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมท ุจริตคอรรัปชันและการโกงท ุกรูปแบบซ ึ่งการสราง
คานิยมท่ีถ ูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ ื่อทําให ท ุกคน เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพปจจุบันประชาชนจ ํานวนไม 
นอยเห ็นปญหาเรื องการท ุจร ิตคอรรัปชันเปนเรื องท่ียอมร ับได หากตนเองได ร ับ ผลประโยชน ดวย 
สะทอนให เห ็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลกูฝงดานค ุณธรรม จริยธรรม อยาง ยั่งยืนหากปลอยใหคานิยมไม
ถูกตองเชนนี้เก ิดข้ึนตอไปความล มเหลวของค ุณธรรมจริยธรรมจะเก ิดข้ึนก ับสังคมไทยและสงผลเส ียตอส ังคม
ในดานอ ื่นๆ ตามมาอ ีกมากมาย 

     องคการบริหารสวนตําบลสันกลางตระหน ักถ ึงปญหาท่ีเก ิดข้ึนจ ึงไดจ ัดก ิจกรรมการประกวดคํา
ขว ัญตอตานการท ุจริตข้ึนท้ังนี้เพ ื อกระตุ นใหเด ็กและเยาวชนตื นต ัวเห ็นความสําคัญห ันมาสนใจปญหาท่ี
เก ิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการท ุจริตคอรรัปชันและการโกงท ุกรูปแบบและเปนการ
ปองกันและแกไขปญหาท ุจริตท่ีไดผลท่ีส ุดตามพระราชบ ัญญัติสภาตําบลและองคการบร ิหารสวนตําบล
พ ุทธศ ักราช 2537 และแกไขเพ ิ มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจหนาท่ีในการพ ัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐก ิจ สังคมและว ัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต บ ังค ับแหง
กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล(5)สงเสริมการศ ึกษา 
ศาสนา ว ัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพ ัฒนาสตรี เด ็ก เยาวชน ผูส ูงอายุ และผูพ ิการ พระราชบ ัญญ ัต ิ
กําหนดแผนและข้ันตอน กระจายอํานาจให แก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เมืองพ ัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล ม ีอํานาจและหนาท่ีในการ
จ ัดระบบการบร ิการสาธารณะเพ ื อประโยชน ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ด ังนี้ (9) จ ัดการศ ึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห  และการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส  และ
พระราชบ ัญญัติ การศ ึกษาแหงชาติ พ ุทธศ ักราช 2542 และแกไขเพ ิ่มเติมถ ึง (ฉบ ับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ท่ีตองการพ ัฒนาคนไทยให เปน คนท่ีสมบ ูรณ ท้ังดานรางกาย จ ิตใจ อารมณ   สงัคมและสติปญญาความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมก ับผูอ ื่นได อยาง มีความสุข 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและค ุณธรรมใหเด็กและเยาวชนไมยอมรับพฤติกรรม
ท ุจริตคอรรัปชัน และการโกงท ุกรูปแบบ 

3.2 เพ ื่อเสริมสรางคานิยมท่ีถ ูกตองให ก ับเด็กและเยาวชน และใหเก ิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทํา
ความดี มีความ ซ่ือสัตย ส ุจริต 

3.3 เพ ื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดฝกฝนท ักษะในการเข ียนคําขว ัญอยาง สรางสรรค มีคุณคา 
ในทางภาษาท่ีสื่อถ ึง การตอตานการท ุจริต 

3.4 เพ ื่อใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางให เก ิดประโยชนและสรางสรรค  
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4. เปาหมาย 
เช ิงปริมาณ  เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลสันกลาง  
เช ิงค ุณภาพ  เด ็กและเยาวชนเก ิดความตระหน ักรูตื่นต ัวเห ็นความสําคัญห ันมาสนใจปญหาการท ุจร ิต
คอรรัปชันท่ีเก ิดข้ึนและ พรอมท่ีจะเปนก ําลังสําคัญในการตอตานการท ุจริตคอรรัปชันและการโกงท ุก
รูปแบบ 

 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

5.1 เสนอโครงการเพ ื่อพ ิจารณาอน ุมัติ 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
5.3 ประชาสัมพันธให เด็ก และเยาวชนสงค ําขว ัญเขาประกวด 
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลางกําหนด 
5.5 ทําพ ิธ ีมอบรางว ัล ณ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

 
6. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตาํบลสันกลาง 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดร ับ 
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จรยิธรรม ไม ยอมรับพฤติกรรมท ุจริตคอรรัปชันและการโกงท ุก

รูปแบบ 
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถ ูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซ่ือสัตย ส ุจริต 
10.3 เด็กและเยาวชนได ฝกฝนท ักษะในการเข ียนค ําขว ัญอยาง สรางสรรค มีคุณคา ในทางภาษาท่ี

สื่อถ ึงการตอตานการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู จักใช เวลาวางให เก ิดประโยชน และสรางสรรค  

 
โครงการท่ี 12 
1. ช่ือโครงการ : พ้ืนท่ีสรางสรรค  เยาวชนตนกลาสันกลาง  ประจําป   2560 

2. หลักการและเหตุผล 

     ปจจุบันสถานการณและปญหาของเด็กและเยาวชน  ไดทวีความรุนแรงมากข้ึนสวนหนึ่งมาจาก
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการไหลบาของวัฒนธรรม
ตางประเทศเขามามีอิทธิภาพตอสังคมไทยอยางรวดเร็ว  เด็กและเยาวชน  ไดซึมซับแนวคิดแนวคิด  กระแส
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นิยมตาง ๆ  มาเปนวิถีของตน  ซ่ึงหลาย ๆ  แนวคิด  เปนสิ่งท่ีไมเหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของ
สังคมไทย  และการขาดวิจารณญาณในการซึมซับแนวคิดดังกลาว  ทําใหเด็กและเยาวชนไทยบางสวนไดรับ
ผลกระทบโดยตรง  และมีพฤติกรรมไมเหมาะสมตามวัย  เสี่ยงตอการกระทําผิดทางกฎหมาย  รวมท้ังการรักษา
คุณภาพชีวิตท่ีดี   
      เด็กและเยาวชน  เปนวัยแหงการเรียนรู  การมีพ้ืนท่ีท่ีสรางประสบการณและโอกาสในการพัฒนา
รอบดานตามวัย  และสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรค  เปนกุญแจสําคัญในการเพ่ิมภูมิคุมกันและ
พลังใหเด็กเยาวชนสามารถเผชิญกับสังคมโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  สูการพัฒนาการท่ีดีท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจ  ถึงแมปจจุบันประเทศไทยจะมีแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนแลวก็ตาม  แตปญหาท่ี
เก่ียวของกับเด็กและเยาวชนในทุก ๆ ดาน ก็คงมีอยู  ดังปรากฏจากรายงานสถานการณดานเด็กและเยาวชน  
คือการดื่มสุรา การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  การติดยาเสพติด  การเลนการพนัน  การตกเปนเหยื่อการ
บริโภควัตถุนิยม  และความฟุงเฟอ  การใชสื่อท่ีไมเหมาะสม  ซ่ึงตามหลักจิตวิทยา  เด็กและเยาวชนวัย  13 – 
18 ป  เปนวัยท่ีเริ่มตนการสรางความเปนสวนตัว  วัน 19 – 25  ป  เปนวัยท่ีสรางความเปนสวนตัวทางเพศ
และทางสังคม  มีเปาหมายในชีวิตท่ีชัดเจน  จากการสํารวจปญหาและและความตองการกิจกรรมทางเลือกของ
เยาวชน  พบวา  กิจกรรมท่ีเยาวชนชอบและใหความสนใจมีหลากหลายประเภท  เชน กิจกรรมบันเทิง  
กิจกรรมทางวิชาการ  กีฬา  อาสาพัฒนา  แขงขันทักษะวิชาชีพ  ประกวดสิ่งประดิษฐ  และขอเสนอแนะท่ี
เยาวชนตองการ  ไดแก  กิจกรรท่ีเนนความเพลิดเพลิน  กิจกรรมเสริมสรางความรู  และกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน  ในขณะท่ี  สังคมไทยมีพ้ืนท่ีดีหรือพ้ืนท่ีสรางสรรคใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวม ไดแสดงศักยภาพ
ความสามารถอยางจํากัด  ท้ังเรื่องบทบาทมีสวนรวม  เวลา  สถานท่ี  กิจกรรม  ผูดําเนินงาน  รวมท้ังองค
ความรู ท่ีสอดรับกับความตองการของเยาวชนอยางตอเนื่องและท่ัวถึง  ดังนั้น  ทุกภาคสวนของสังคมจะตองให
ความตระหนัก  และความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชน  สังคม
จําเปนตองหาทางออก  โดยเฉพาะการใหโอกาส  การมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมสรางสรรคในเชิงคุณภาพอยาง
หลากหลาย  เชน  ทางวัฒนธรรม  ศาสนา  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  กีฬา  นันทนาการ  การบําเพ็ญประโยชน  
และอาสาพัฒนา  ตามความสนใจและความตองการ  บนหลักของการมีสวนรวม  ซ่ึงจะเปนแนวทางสูการแกไข
ปญหาท่ีเก่ียวของได  และจะเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนบทบาทการแสดงออกของเด็กและเยาวชน  อยาง
สรางสรรคในกิจกรรมชุมชนและสังคมไทย  ซ่ึงสอดคลองกับความตองการท้ังในดานสุขภาพรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความสามารถในการทํางาน  ความรับผิดชอบตามวัย  และเปนการขจัดปญหาการใชเวลาม่ัวสุมท่ีไม
เหมาะสม  ในท่ีสุดจะเปนการผันพลังเยาวชนใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติกอนท่ีจะถูกทําลายไปโดย
อบายมุขท้ังหลาย 
      องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ตระหนักถึงคุณคาและเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ี พรอมท้ังปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗แกไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  มาตรา 67 (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการองคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดโครงการพ้ืนท่ีสรางสรรค 
เยาวชนตนกลาสันกลาง ประจําป  2560ข้ึน เพ่ือใหเด็กในเขตพ้ืนท่ีตําบลสันกลางไดมีพ้ืนท่ีสรางสรรคทํา
กิจกรรมรวมกันและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  คิดได  ทําเปน  นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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3.วัตถุประสงค 
11. เพ่ือสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน มีสวนรวมในการสรางบทบาท มีพ้ืนท่ีในการรวมกิจกรรมท่ี

สรางสรรค เพ่ือปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ 

12. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดใหเวลาวางใหเกิดประโยชน  คิดได  ทําเปน  นําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

13. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดมีพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคม 

 
4. เปาหมาย 
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง มีพ้ืนท่ีสรางสรรค ทํากิจกรรมรวมกัน  
 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลสันกลางจํานวน  60  คน เขารวมโครงการ 
 
5. ลักษณะโครงการ 
 เปนโครงการท่ีสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดมีบทบาท  มีสวนรวม มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมสรางสรรค  
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการท้ังในดานสุขภาพรางกาย  จิตใจ  สติปญญา และเปนการสรางกระแสใหทุก
ภาพสวนไดตระหนัก และใหความสําคัญในการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดมีบทบาท  มีสวนรวมอยาง
สรางสรรคในกิจกรรมชุมชนเด็ก ๆ เขารวมกิจกรรมท่ีจัดเตรียมไวตามความตองการของเด็กและเยาวชน  เด็ก
และเยาวชนสามารถ  คิดได   ทําเปน  และนําความรูท่ีไดรวมโครงการไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดประชุมเพ่ือหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีสรางสรรคเพ่ือเด็กและเยาวชนตําบลสัน
กลาง 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติผูบริหาร 
3. ประชาสัมพันธเชิญเขารวมโครงการ 
4. ดําเนินงานตามโครงการ    
- กิจกรรมการทําดอกไมจันทน 
- กิจกรรมการจัดดอกไม     

   - การทําคอสารท 
   - การจัดดอกไมทรงสูง 

- การจัดพวงหรีด 
  - การจัดดอกไมโพเดียม 

- กิจกรรม การทําเครื่องแขวน 
- กิจกรรม การทําบายศรี  ,  สวยดอกไม 
- กิจกรรม การจัดสวนถาดชื้น 
- กิจกรรม การจัดสวนถาดแหง 
- กิจกรรม การทําขนมไทยและน้ําสมุนไพรพรอมดื่ม 
- กิจกรรม สิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
- กิจกรรม อาหารจานเดียว 
- กิจกรรม นาฏศิลปสรางสรรค 

5.สรุปผลการดําเนินงาน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2561-2564 
 
8. สถานท่ีดําเนินงาน 
 หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง / อาคารเอนกประสงคโรงเรียนสันกลางวิทยา /หรือ
สถานท่ีเหมาะสม 
 
9. งบประมาณ 
 35,000  บาท  (สามหม่ืนหาพันบาทถวน) 
  
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เด็กและเยาวชน มีสวนรวมในการสรางบทบาท มีพ้ืนท่ีในการรวมกิจกรรมท่ีสรางสรรค เพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ 

2. เด็กและเยาวชนไดใหเวลาวางใหเกิดประโยชน  คิดได  ทําเปน  นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ได 

3. เด็กและเยาวชนไดมีพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคม 
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ม ิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ ื่อปองกันการท ุจริต 

2.1 แสดงเจตจาํนงทางการเม ืองในการตอตานการท ุจริตของผูบริหาร 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส” 
2. หลักการและเหตุผล 
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิ
บาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง
หนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
     ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและ
เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได
สรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่อง
ในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาส
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หรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานใน
หนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
กอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทํา
แผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
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9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตนารมณในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน การมอบหมายงาน 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบ ุคคล (ถ ือปฏิบัติตามระเบ ียบ) 
2. หลักการและเหต ุผล

     พน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปนบ ุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกรโดยการ 
ข ับเคลื อนการพ ัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางให ศ ักยภาพ โดยมุงผลส ัมฤทธ ิ ของงาน
ให เก ิดประโยชน ตอองคกร และประชาชน การพ ัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลได ตองเริ่มมาจาก
บ ุคลากรผูปฏิบ ัติงานซ ึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพ ัฒนางานให มีค ุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ี
เปนรูปธรรมช ัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพ ัฒนา
ระบบบริหารให มีประสิทธ ิภาพ เปนธรรม เพ ื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการให บริการท่ี
เปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

    เพ ื่อให เปนไปตามพระราชบ ัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏบิ ัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางตองเปนไปเพ ื่อ
ประโยชน ส ุขของประชาชน โดยว ิธ ีการบริหารก ิจการบานเมืองท่ีดี และค ําน ึงถ ึงการมีสวนรวม ของประชาชน
ในการตรวจสอบการปฏบิ ัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎกีา วาดวยหลักเกณฑ
และ ว ิธ ีการบร ิหารก ิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบร ิหารก ิจการบานเมืองท่ี
ด ีนั้น ตองกอให เก ิด ประโยชน สขุของประชาชน เก ิดผลสัมฤทธ ิ์ตอภารก ิจของรัฐ มีประสทิธ ิภาพเก ิดความ
ค ุมคาในเช ิงภารก ิจของรัฐ ประกอบก ับประกาศคณะกรรมการพน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
จ ังหว ัดเชียงรายเรื่อง หลกัเกณฑและเง ื อนไขเก ี่ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง และประกาศคณะกรรมการพน ักงานองคการบริหารสวนตําบลจ ังหว ัดเชียงราย เรื่อง มาตรฐาน
ท ั่วไปเก ี่ยวก ับจริยธรรม ของพน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และพนักงานจาง  
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 ด ังนั้นเพ ื่อเปนการสงเสริมการพ ัฒนาค ุณภาพการบร ิหารงานบ ุคคลใหมีประส ิทธ ิภาพ เปนไปตาม
หล ักค ุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานไดจ ึงไดจัดใหมีมาตรการ
สรางความโปรงใสในการบริหารงาน บ ุคคลข้ึน 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบ ุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
          3.2 เพ ื่อให การปฏิบัติงานบ ุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัต ิงานท่ีถ ูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได  

3.3 เพ ื่อเปนการปองกันการท ุจริตในการแสวงหาประโยชน จากการปฏิบ ัติงานดานบรหิารงานบ ุคคล 
3.4 เพ ื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบ ุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

ให มีประสทิธ ิภาพได คนดี คนเกงเขามาทํางาน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการดานการบริหารบ ุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จ ํานวน 1 มาตรการ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 กําหนดหลกัเกณฑ การบริหารงานบ ุคคลในเรื่องการบรรจ ุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลางจ ังหว ัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑและเง ื่อนไขเก ี่ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พ.ศ. 2545 

6.2 นําหลกัเกณฑการบริหารงานบ ุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบ ัติงานบ ุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร มาตรการการบริหารงานบ ุค 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบ ุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป ี  (ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบ 

     สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ังช้ีว ัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารรงานบ ุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางจ ํานวน 1 มาตรการ 
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- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบ ุคคลสามารถปฏิบัติ 
10.2 ผลลัพธ 
- งานเปนไปตามาตรฐานและหลกัธรรมาภบิาล 
- ลดขอรองเรียนในการดําเนนิการดานบริหารงานบ ุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางไม 

นอยกวา 90 % 
- บ ุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีความพ ึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบ ุคคลไม ต่ํากวาระดับ 3 
- การบริหารงานบ ุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีความโปรงใส สามารถปองกันการ

ท ุจริตของเจาหนาท่ีได  
 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 
      องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546) หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่ง
การ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
      เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 (แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546) มาตรา 67 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการ
สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 48 วีสติ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา 48 เอกูน
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วีสติ กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และ
ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด 
หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดเชียงราย 
      ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
      จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปละปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุก
เดือน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการ
ทุจริต 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล 
      การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล โดย
แตงต้ังปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และ
พนักงานสวนตําบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล โดยประกอบดวย ประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานสวนตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 
2545 ลงวันท่ี 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ
อยางเครงครัด 
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โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและ  มีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการ
เบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรของกองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ 
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 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสทิธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
โครงการท่ี  2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมี
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบาริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ี
องคการบริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
      เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546) มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการ
โดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
      ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรสาย 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทํา ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอ
ภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ 
สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
      เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการ
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือ
จัดจาง ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด อยางโปรงใสตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ  
      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียม
กันในการใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับ
ผูมาติดตอราชการ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผู
มารับบริการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ี
ใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี  
 
โครงการท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับค ุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหต ุผล 

     ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ม ีความหลากหลายทาง
ว ัฒนธรรม กลาวได วาเปนส ังคมพห ุว ัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จ ึงได ให ความสําคัญ
ในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏบิ ัติในการให บริการสาธารณะ/บร ิการประชาชนให เก ิดข้ึนในพ้ืนท่ี
มากท่ีส ุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจ ัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการ บริหารก ิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช  โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และ
หลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ ิ่นกําหนด เช ื้อชาติ ภาษา อายุ ความพ ิการ สภาพทาง
 



 
85 

กายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบ ุคคล ฐานะทาง เศรษฐก ิจและสังคม ความเช ื่อทางศาสนา การศ ึกษา 
การฝกอบรมและอ ื่นๆ สอดคลองก ับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหล ักเกณฑและว ิธ ีการบร ิหาร
ก ิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถ ือวา ประชาชนเปน
ศ ูนย กลางท่ีจะได รับการบริการจากรัฐและการปฏิบ ัติภาคก ิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย  
สจุริต สามารถตรวจสอบได  

     ดังนั้น เพ ื่อให หนวยงานมีการใช ระบบหรือเกณฑท่ีช ัดเจนองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
จ ึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบ ัติงาน เพ ื่อลดการใช ดุลยพ ิน ิจของเจาหนาที่ มีการแสดงข้ันตอน
การให บริการแก ประชาชนอยาง ช ัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบเพ ื อปองกันการละเวน
การปฏ ิบ ัติหนาท่ีในการให บริการ รวมถ ึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ ตองการของ
ประชาชน เพ ื่อให เก ิดความพ ึงพอใจแก ประชาชนโดยท ัดเท ียมก ันและไม เลือกปฏิบ ัติ ซ ึ่งจะชวยให การ
บริการของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อให เจาหนาท่ีผูปฏบิ ัติงานในภารก ิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานให บริการอยาง มี
ความเปนธรรมและ ไม เลือกปฏิบ ัติ 

3.2 เพ ื่อให ประชาชนผูมารับบริการเก ิดความพ ึงพอใจตอค ุณภาพการให บริการ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ความพ ึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนินการ 

6.1 จ ัดใหม ีระบบเกณฑหร ือเครื องม ือการปฏ ิบ ัต ิงานท่ีม ีความเปนธรรม/ไม เล ือกปฏ ิบ ัต ิเปน
มาตรฐานเด ียวก ัน 
โปรงใสและมีประสิทธ ิภาพ ไดแก ระบบบ ัตรค ิวในการให บริการ ระบบการให บริการออนไลน เปนตน 

6.2 จ ัดใหม ีการแสดงข้ันตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน อ ัตราคาบร ิการ (ถ าม ี) และระยะเวลาท่ีใช ใน
การดําเนินการให ผูใชบริการหรอืผูมีสวนได สวนเสียทราบอยาง ช ัดเจน 

6.3 จ ัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ ื่อปองกันการละเวนการปฏิบ ัติหนาท่ี ไดแก  จ ัด
ให มีกลองวงจนปดภายในสถานท่ีให บริการ 

6.4 จ ัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูส ูงอายุและผูพ ิการโดยไม เลือกปฏิบ ัติ ไดแก ทางลาดช ันหองน้ําสําหรับ
ผูพ ิการ 

6.5 จ ัดใหมีปายสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอ ังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
6.6 มีการนําระบบออนไลนซอฟตแวร  Scorecard Smart Box มาประยุกตใช ในการประเมินผล

การใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมไดเบ ิกจายงบประมาณ 

9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  

 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

รอยละความพ ึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 
2.3 มาตรการการใช ดุลยพ ิน ิจและใช อํานาจหนาท่ีให เปนไปตามหล ักการบริหารก ิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 ม ีการจัดทําแผนภูม ิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก ี่ยวก ับการบริการ
ประชาชน รายละเอ ียดท่ีเกี่ยวของในแต ละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือสารสนเทศ
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุก
ปนั้น 
  เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํ่า
กวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลด
ข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายเปนสําคัญ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานใหสั้นลง 
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 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลสันกลาง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัด
องคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 



 
88 

 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตอง
รวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 
เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใหกับ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสันกลาง และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
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2.3.2 ม ีการกระจายอํานาจการตัดส ินใจเก ี่ยวก ับการส ั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏ ิบ ัติราชการแทนหร ือ การ
ดําเนินการอ ื่นใดของผูม ีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอน ุมัต ิ อน ุญาต ส่ังการ เพ ื่อลดข้ันตอนการปฏิบ ัต ิราชการ 
2. หลักการและเหต ุผล 

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีให ก ับผูใตบ ังค ับบ ัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้น ก ็เพ ื่อเปนการชวยเพ ิ่มประสิทธ ิภาพของการปฏิบ ัติงานให เก ิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ ึ่งการ
พ ิจารณาเลือก/มอบหมายภารก ิจแลขอบขาย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให ผูใตบ ังค ับบ ัญชา จะ
พ ิจารณาถ ึงความสําคัญ ค ุณสมบ ัติ ความรู  ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ ื่อให การบริหารงานกอให เก ิดประโยชน ส ูงสุดแกราชการ 

ดังนั้นการดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขาก ับสภาพสังคมและท ันตอ
สถานการณท่ีการบริหารราชการ ตองเปนไปเพ ื่อประโยชน ส ุขของประชาชน เก ิดผลสัมฤทธ ิ์ตอภารก ิจของ
รัฐ ความมีประสิทธ ิภาพ ความคุมคาในเช ิงภารก ิจแหงรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบ ัติงาน การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงานซ ึ่งเปนหลักการบริหารก ิจการบานเมืองท่ีดี 
 
3. ว ัตถุประสงค 

เพ ื่อใหการบร ิหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ภายใต กรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยาง มีประสทิธ ิภาพ รวดเรว็และเก ิดประโยชน สงูสุดแก ราชการ 
 
4. เปาหมาย 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตาํบล ปลดัองคการบริหารสวนตําบล รองปลดัองคการบริหารสวน
ตําบล หรือ ห ัวหนาสวนราชการ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําบ ันท ึกเสนอเพ ื่อพ ิจารณาขออน ุมัติ อน ุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือห ัวหนาสวนราชการ เพ ื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบ ัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลดัองคการบริหารสวนตําบล 

รองปลดัองคการบริหารสวนตําบล หรือห ัวหนาสวนราชการท ุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

สวนราชการท ุกสวน 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบ ัติงานเก ิดความคล องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก และการให บริการประชาชน/บริการสาธารณะได อยาง มีประสิทธ ิภาพ 
 
โครงการท่ี  4 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
2. หลักการและเหต ุผล 

     ตามพระราชบ ัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ ิ่มเติม ได บ ัญญัติ
เก ี่ยวก ับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล หลายเรื่องหลายประการ  รวมท้ังม ีกฎหมายอ ื่น
อ ีกหลายฉบ ับท่ีบ ัญญ ัต ิอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล เอาไว  การท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพ ียงผูเดียว ก ็อาจทําให เก ิดชองวางในการประพฤติมิชอบใน
ข้ันตอนตางๆ เก ิดข้ึน ได ดังนั้น เพ ื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเก ิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลสัน
กลางจ ึงได กําหนดมาตรการให มีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล ให รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ได ปฏิบ ัติราชการ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อให การใช ดุลยพ ิน ิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารก ิจการ
บานเมืองท่ีดี 

3.2 เพ ื่อให เปนการปองกันการท ุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอํานาจอยาง นอยจาํนวน 5 เรื่อง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 รวบรวมภารก ิจท่ีอยู ในอํานาจของนายกองคการบรหิารสวนตําบล เสนอนายกองคการบรหิาร
สวนตาํบลพ ิจารณา 

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลให รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปล ัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และรองปล ัดองคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง ปฏบิ ัติราชการแทน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
โครงการท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบ ัญญ ัต ิควบค ุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหต ุผล 

     ตามพระราชบ ัญญ ัต ิควบค ุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได บ ัญญ ัต ิกําหนดอํานาจหนาที่ของนายก
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจ าพน ักงานทองถ่ินไว หลายประการ ท้ังการอน ุญาตกอสรางอาคาร รื้อ
ถอนอาคาร ตอเต ิมด ัดแปลงอาคาร เปนตน ซ ึ่งลวนแต เกี ่ยวของก ับส ิทธ ิ หนาท่ี และเสร ีภาพของ
ประชาชน การท่ีจะใช อํานาจอยู  ก ับนายกองคการบริหารสวนตําบลก ็อาจเปนผลให การบร ิการ 
ประชาชนเก ิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทาให เก ิดการท ุจร ิตข้ึนมาได ด ังนั้น จ ึงได กําหนด
มาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบ ัญญัติควบค ุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อให การใช ด ุลยพ ิน ิจของเจาพน ักงานทองถ่ินตามพระราชบ ัญญ ัติควบค ุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เปนไปอยางรอบคอ 

3.2 เพ ื่อปองกันการท ุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพน ักงานทองถ่ิน ตามพระราชบ ัญญัต ิ
ควบค ุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให ก ับรอง นายกองคการบรหิารสวนตําบล 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสันกลางมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินให รองนายก
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏ ิบ ัต ิราชการแทนนายกองคการบรหิารสวนตําบลในการใช อํานาจเจา
พนักงานทองถ่ินตามพระราชบ ัญญัติควบค ุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 



 
93 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

กองชางองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพน ักงานทองถ่ิน ตาม
พระราชบ ัญญัติควบค ุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
โครงการท่ี 6 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และห ัวหนาสวนราชการ 
2. หลักการและเหต ุผล 

     องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนหนวยงานบร ิหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหน ึ งท่ีม ีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให แก ประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบ ัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พ.ศ. 
2496 หนาท่ีตามพระราชบ ัญญ ัต ิกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให แก องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ หนาท่ีตามกฎหมายอ ื่นท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีหนาท่ีตอง
ทําอ ีกมากมาย ในการให บริการสาธารณะแก ประชาชน ผูมารับบริการ ติดตอก ับหนวยงานตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางนั้น ม ักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการต ิดตอ
ราชการเน ื องจาก ภารก ิจมีมากมายไปรวมอยู ก ับฝายบริหาร ไม มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีในการสั่งการ อน ุมัติ อน ุญาต ไปย ังห ัวหนาหนวยงานระด ับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ ึ่งเปนอ ุปสรรค
อยาง ยิ่งตอการให บริการ ทําให การบริการเก ิดความ ลาชา ประชาชนไม ได รับความสะดวกอ ันอาจเปน
สาเหตุหน ึ่งของการกระทําการท ุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบ ัติราชการของ เจาหนาท่ี สงผลให ระบบการ
ให บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธ ิภาพ 

    เพ ื่อใหเปนไปตามพระราชบ ัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคทาย ท่ีกําหนดให การปฏิบ ัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตองเปนไป
เพ ื่อประโยชน ส ุขของประชาชน โดยใช ว ิธ ีการบริหารก ิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หล ักเกณฑและว ิธ ีการบร ิหารก ิจการบานเมืองท ีด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการ
บร ิหาร ราชการเพ ื่อให เก ิดประโยชน ส ุขของประชาชนและเก ิดผลสัมฤทธ ิ์ตอภารก ิจของรัฐ ไม มีข้ันตอนการ
ปฏิบ ัติงานเก ินความจําเปน ประชาชนไดร ับการอํานวยความสะดวกและไดร ับการตอบสนองความตองการ
การบร ิหารงานม ีประส ิทธ ิภาพ ค ุ มคา ตาม พระราชบ ัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พ.ศ. 2496 
มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อน ุญาต และ
อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลควบค ุมและรับผิดชอบในการบริหารก ิจการ ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และ
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เปนผูบ ังค ับบ ัญชาพน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง มาตรา 48 ว ีสติ นายกองคการบริหารสวนตําบลม ีอํานาจมอบหมายการปฏิบ ัติราชการให แก 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีได รับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบ ัติราชการของนายกองคการ
บริหารส วนตําบลได  มาตรา 48 เอก ูนว ีสติ กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปน
ผูบ ังค ับบ ัญชาพน ักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลสันกลางรอง
จากนายกองคการบริหารสวนตําบลและรับผิดชอบควบค ุมดูแลราชการประจ ําขององคการบริหารสวนตําบล
สันกลางให เปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ ื่น ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมายประกอบก ับประกาศคณะกรรมการพน ักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลกัเกณฑและเง ื่อนไขเก ี่ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลของพนักงานสวนตําบล 

     ด ังนั้น เพ ื่อ ให การบร ิห ารราชการเป น ไปตามหล ักการบร ิห ารก ิจการบานเมืองท่ีดี
ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการให บริการและไม สรางเง ื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความ
ยุงยาก จ ึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางข้ึน 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อเปนการลดข้ันตอนการให บริการประชาชนให ได รับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 
ตอบสนองความตองการ ของประชาชน 

3.2 เพ ื่อให ประชาชนมีความพ ึงพอใจในการให บริการจากหนวยงาน 
3.3 เพ ื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อน ุญาตอน ุมัติของผูบริหารท ุกระดับ 
3.4 เพ ื อปองกันการผ ูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใช ด ุลยพ ิน ิจอ ันอาจเปนเหต ุแหงการท ุจร ิตและ

ประพฤต ิม ิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 
4. เปาหมาย 

     จ ัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง และห ัวหนาสวนราชการ จํานวน 4  ฉบ ับ ประกอบดวย 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายให รองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายให ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปล ัดองคการบริหารสวน
ตําบล และห ัวหนา สวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายให รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายให หัวหนาสวนราชการ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อน ุญาต อน ุมัติ ตามกฎหมาย ระเบ ียบฯ ขอบ ังค ับและ
หน ังสือ สั่งการ 

6.2 จ ัดทําหน ังสอืแจงเว ียนให ท ุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจให ปฏิบ ัติราชการแทนรับทราบ
และถ ือปฏิบ ัติ 

6.3 จ ัดทําประกาศ ประชาสมัพันธให ประชาชนทราบ 
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6.4 ให ผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบ ัติงานตามคําสั่งท่ีได รับมอบหมายในท ุก
เดือน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให ผูท่ีเก่ียวของปฏบิ ัติราชการแทน จํานวนไม นอยกวา 4 ฉบ ับ 

10.2 ผลลัพธ 
- ประชาชนมีความพ ึงพอใจในบริการท่ีได รับอยู ในระดับดี 
- ประชาชนได รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอ ันเปนชองทางแหงการท ุจริต 

 
2.4 การเช ิดช ูเก ียรติแกหนวยงาน/บ ุคคลในการดําเนินก ิจการ การประพฤติปฏิบ ัติตนให เปนท่ีประจักษ  

2.4.1 ยกย องเช ิดช ูเก ียรติท่ีม ีความซ่ือสัตย ส ุจริต ม ีค ุณธรรม จริยธรรม 
 

โครงการท่ี 7 
1. ช่ือโครงการ : โครงการครอบครัวตัวอยางเสริมสรางคุณธรรม (ครอบครัวสัมพันธ) 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) เปนองคกรเครือขายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  ท่ีมีภารกิจในการสํารวจและจัดทําขอมูลดานครอบครัวในชุมชน  เพ่ือนํามาเปน
ฐานในการวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ชุมชน  การมีขอมูลท่ีเพียงพอเปนปจจุบัน  จะชวยในการนําไปใชตอยอดการทํางานเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  ชุมชนสามารถจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองตอสภาพปญหาท่ีแทจริงของครอบครัวในชุมชน 
ไมใชการจัดโครงการ/กิจกรรมตามกฎเกณฑทางสังคม  ซ่ึงประเด็นท่ีจะดําเนินการอาจจะไมใชปญหาของ
ชุมชนเรา  ทําใหการใชงบประมาณขาดประสิทธิภาพไมคุมคา 
  จากการท่ีสถาบันครอบครัวไทยมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  
สงผลใหเกิดรูปแบบครัวท่ีเปลี่ยนไป  เชนครองตัวเปนโสดมากข้ึน  ครอบครัวมีบุตรนอยลง  ผูหญิงออกมา
ทํางานนอกบานมากข้ึน  การแตงงานและการจดทะเบียนสมรสมีแนวโนมลดลง  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ครอบครัวท่ีมีความหลากหลายและซับซอนมากข้ึน  เชน  ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวท่ีมีเฉพาะพอหรือแมเลี้ยงลูก
ตามลําพัง  ครอบครัวมีเฉพาะเด็กอยูกันตามลําพัง  ครอบครัวแหวงกลางท่ีมีผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพัง  
ครอบครัวเพศเดียวกัน  เปนตน  ซ่ึงครอบครัวรูปแบบเหลานี้จะมีลักษณะเฉพาะมีสภาพปญหาและความ
ตองการการชวยเหลือท่ีแตกตางกันภูมิปญญาอันเกิดจากการสั่งสมความรูและประสบการณมาตลอดชวงชีวิต
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อันยาวนาน หลายคนยังมีบทบาทและเปนกลไกของสังคมใหดําเนินการตอไป วัฒนธรรมของคนไทยใหความ
เคารพยกยองผูสูงอายุ ปู ยา ตา ยาย มาต้ังแตสมัยโบราณ และยังดํารงอยูจนทุกวันนี้ วิสัยทัศนผูสูงอายุไทย
มุงใหผูสูงอายุทุกคนมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี อยูในครอบครัวท่ีอบอุน สังคมท่ีดี สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
มีหลักประกันความม่ันคงของชีวิต ไดรับบริการและสวัสดิการดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับชวงวัย ดํารงชีวิตอยู
อยางมีสวนรวมและเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในครอบครัวและชุมชน และมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร
อยางตอเนื่อง พรอมท้ังสงเสริมบุตรหลาน มีสวนรวมในการดูแลใหความรัก ความอบอุนใจ เพ่ิมคุณคาของ
ผูสูงอายุ และเปนการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหสืบสานคงอยูกับสังคมไทยตลอดไป  

สําหรับการดูแลครอบครัวท่ีมีความเปราะบางดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ ตองมีความรวมมือ
กันหลายสถาบันเพ่ือใหการเกิดกิจกรรมภายในครอบครัวครอบคลุม และเหมาะสมกับสภาพภูมิปญญาทองถ่ิน
วัฒนธรรมพ้ืนบานโดยใหสถาบันครอบครัวและชุมชนเปนพ้ืนฐานและสงเสริมใหทองถ่ินเขามีมีนโยบาย 
บทบาท หนาท่ีรวมดูแลผูสูงอายุในการพัฒนาจัดสวัสดิการดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมใหสามารถจัดการกับปญหา
พ้ืนฐานในชุมชนได 
 ในการนี้ งานพัฒนาชุมชนองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
ดําเนินกิจกรรมดานการดูแลเฝาระวังสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจของผูสูงอายุใหแข็งแรง  สามารถพ่ึง
ตัวเองไดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูความยั่งยืน จึงไดจัดทําโครงการ “โครงการเสริมสรางความ
อบอุนของครอบครัวดวยภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน” เพ่ือเฝาระวังดูแล และสงเสริมสุขภาพให
ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคมเพ่ือสงเสริมสรางแรงจูงใจการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพเครือขายผูสูงอายุตอไป 
 
3.  วัตถุประสงค 

 3.1  เพ่ือลดชองวางและลดปญหาความรุนแรงของคนในครอบครัว   
3.2  เพ่ือสงเสริมและสรางแรงจูงใจการทํากิจกรรมรวมกันภายในครอบครัว 
3.3  เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวใหดียิ่งข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
ความยั่งยืน 
3.4 เพ่ือเปนการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานใหคงอยูตลอดไป 

4.  กลุมเปาหมาย 
4.1 ประเภทกลุมเปาหมาย    
กิจกรรมท่ี 1  
-  สํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตาง  ฯลฯ  จํานวน 18  หมูบาน 
-  จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  และทําการเผยแพร 
กิจกรรมท่ี 2 

 -  ขวงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  (อุยสอนหลาน  แมสอนลูก) 
กิจกรรมท่ี 3  
-  การอบรม  ธรรมะบรรยาย  เรื่อง  สุขอยูท่ีใด 
-  การอบรมใหความรูดวยสุขภาพ   การออกกําลังกายแบบวิถีพุทธ 
กิจกรรมท่ี 4 
-  การเชิดชูปราชญชาวบาน  รากเงาแหงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมดานตางๆ 
กิจกรรมท่ี 5    
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-  การประกวดครอบครัวสุขภาพดี  วีถีลานนา 
2.2 เปาหมายผูรวมโครงการ   แบงเปนชาย........คน   หญิง..........คน   รวมจํานวน  180  คน 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 
5.1  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  : หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 
5.2   สํารวจขอมูล  และจัดทําขอมูล : หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 
5.3  จัดขวงขวงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน การฝกอบรม  : หองประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 
6. ข้ันตอนและวิธีดําเนินงาน 

  6.1  ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  6.2  ประชุมชี้แจงตัวแทนครอบครัวตัวอยาง  ผูนําชุมชนในตําบลสันกลาง 
  6.3  ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายทราบ  
  6.4  ดําเนินโครงการ ดังนี้ 
  กิจกรรมท่ี 1  
   -  สํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตาง  ฯลฯ   
   -  จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  และทําการ
เผยแพร 
  กิจกรรมท่ี 2 
   -  ขวงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  (อุยสอนหลาน  แมสอน
ลูก) 
  กิจกรรมท่ี 3  
   -  การอบรม  ธรรมะบรรยาย  เรื่อง  สุขอยูท่ีใด 
   -  การอบรมใหความรูดวยสุขภาพ   การออกกําลังกายแบบวิถีพุทธ 
  กิจกรรมท่ี 4 
  -  การเชิดชูปราชญชาวบาน  รากเงาแหงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมดานตางๆ 
  กิจกรรมท่ี 5    
   -  การประกวดครอบครัวสุขภาพดี  วีถีลานนา 
  5. สรุปผลการดําเนินงาน 
     

7. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
  กิจกรรมท่ี 1  ภายใน 2 สัปดาห  (เดือนมีนาคม สัปดาหท่ี 1 -2 )  
   -  สํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตาง  ฯลฯ   
   -  จัดทําขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  และทําการ
เผยแพร 
  กิจกรรมท่ี 2  ภายใน 2 สัปดาห  (เดือนมีนาคม สัปดาหท่ี 3 -4 ) 
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   -  ขวงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานดานตางๆ  (อุยสอนหลาน  แมสอน
ลูก) 
  กิจกรรมท่ี 3  ภายใน เดือนเมษายน -เดือนมิถุนายน 
   -  การอบรม  ธรรมะบรรยาย  เรื่อง  สุขอยูท่ีใด 

  -  การอบรมใหความรูดวยสุขภาพ   การออกกําลังกายแบบวิถีพุทธ 
กิจกรรมท่ี 4  ภายใน เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 

  -  การเชิดชูปราชญชาวบาน  รากเงาแหงภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมดาน
ตางๆ 
 กิจกรรมท่ี 5  ภายใน เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม    
  -  การประกวดครอบครัวสุขภาพดี  วีถีลานนา 
 

8.  งบประมาณ 
 30,000    บาท (สามหม่ืนบานถวน) 
 

9. ตัวช้ีวัด 
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชน 
10.1.1  ครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันภายใตภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน     

จํานวน  18  หมูบาน  180 ครอบครัว   
10.1.2   ลดชองวางและลดปญหาความรุนแรงของคนในครอบครัวได  180  ครอบครัว  
10.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

 10.2.1  ขอมูลรวมภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานจํานวน.  18  หมูบาน   
 10.2.2  ชุมชนมีสวนรวมในการคิดแนวทาง  วิธีการท่ีสงผลตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และสรางแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบาน     
 10.2.3  ชุมชนมีแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเปนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ครอบครัวระดับตําบลสอดคลองกับสภาพปญหาและสรางความอบอุนใหแกครอบครัว 
 10.2.4  สรางคุณคาใหกับปราชญ   และครอบครัวสุขภาพดี  วีถีลานนา  ท่ีไดรับการยก
ยอง 
 10.2.5  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมพ้ืนบานใหคงอยูตลอดไป 

 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการคนดีวิถีพุทธ 
2. หลักการและเหต ุผล 

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญก ับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบม ีสวนรวมตามท่ีบ ัญญัติไวในรัฐธรรมน ูญแหงราชอาณาจ ักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเช ิดช ู
เก ียรติบ ุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีให การสน ับสน ุนการดําเนินก ิจกรรมดานศาสนา ศ ิลปะและ
ว ัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชน แก ช ุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ ื่อเปน ขว ัญก ําล ังใจให บ ุคคลหร ือองคกร
ม ีความมุงม่ัน ตั้ ง ใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สน ับสน ุน และอนุรักษมรดกทาง ศ ิลปว ัฒนธรรมของ
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ชาติส ืบไป กองการศ ึกษา จ ัดทําก ิจกรรมเช ิดช ูเก ียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ ื่อนําผูท่ีได รับการค ัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเช ิดช ูเก ียรติและเน ื่องในว ันสืบสานประเพณี ว ันสงกรานตและว ันผูส ูงอายุใน
ท ุกปงบประมาณเพ ื่อเปนขว ัญก ําลังใจ ให ประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยาง ตอ
บ ุคคลอ ื่นในช ุมชน 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อยกยองบ ุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให การสน ับสน ุนการดําเนินการก ิจกรรมดานศาสนา 
ศ ิลปว ัฒนธรรม ท่ีเปน ประโยชน แก ช ุมชน สงัคม และประเทศชาติอยาง ตอเน ื่องให ส ังคมได รับรู  

3.2 เพ ื่อประชาสัมพันธและเผยแพร ผลงานของผูท่ีได รับรางว ัลให เปนตัวอยาง ท่ีดีแก สาธารณชน
ตอไป 

3.3 เพ ื่อเปนขว ัญและก ําลังใจให บ ุคคล เด็กและเยาวชน รวมสน ับสน ุนและสงเสริมการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศ ิลปะ และว ัฒนธรรมอยาง ตอเน ื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 
 
4. เปาหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 
 
5. สถานท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 ประชาสัมพันธก ิจกรรมเช ิดช ูเก ียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก ําน ันผูใหญบานและสมาช ิกอบต. เพ ื่อค ัดเลือกบ ุคคลผูเขารวมก ิจกรรมเช ิดช ูเก ียรติ

ประชาชนผูมีจ ิต สาธารณะ 
6.3 จ ัดทําเอกสารผูทําค ุณประโยชน ดานตางๆ เพ ื่อเสนอผูบ ังค ับบ ัญชา ดังนี ้
- ดานชวยเหลือสงัคมดีเดน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิป ัญญาทองถ่ินดีเดน การจ ักสาน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิป ัญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน(ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิป ัญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ดานอนุรักษศิลปว ัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและ
เยาวชน) 6.4 ดําเนินการจ ัดทําก ิจกรรมเช ิดช ูเก ียรติประชาชนผู
มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจ ัดทําก ิจกรรมเช ิดช ูเก ียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ ื่อเสนอผูบ ังค ับบ ัญชา 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป ี  (ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 
กองการศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม 

 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

ผูทําค ุณประโยชน ได รับการเช ิดช ูเก ียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ ื่อให เปนแบบอยาง ก ับ
ประชาชน 
 
2.4.3  ยกยองเช ิดช ูเก ียรติบุคคลท่ีดํารงตนตามหล ักเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรต ิประชาชนผูปฏบิ ัต ิตามปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหต ุผล 

     เศรษฐก ิจพอเพ ียงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงมีพระราชดํารัสช ี้แนะแนว
ทางการดําเนินช ีว ิตแก พสกน ิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแต กอนว ิกฤติการณ ทางเศรษฐก ิจ
และเม่ือภายหลังไดทรงเนนแนวทางการแกไขเพ ื่อใหประชาชนสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งย ืน
ภายใต กระแสโลกาภิว ัฒน และความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ ึ่ง การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิต
เพ ื่อการบริโภคโดยอาศ ัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพ ืชหลากหลาย ชน ิดคละก ัน ท้ังพ ืชผัก ไม ผล 
ไม ยืนตน พ ืชสมุนไพร พ ืชใช สอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพ ัฒนาเปนการเกษตรเพ ื่อ การ
บริโภคและจ ําหนายทําให ตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนท ุนการผลิตสูงข้ึนประกอบก ับเก ิดว ิกฤติ
ทางเศรษฐก ิจ ของประเทศ ทําให ตองห ันกลับมาทําการเกษตรเพ ื่อการบริโภคและจ ําหนายในลักษณะ
เศรษฐก ิจพอเพ ียงอ ีกครั้ง การปลูกผัก สวนคร ัวรั วก ินได จ ึงเปนอ ีกแนวทางหน ึ งท่ีนาสนใจ เน ื องจากเปน
การเกษตรแบบพ ึ งพาตนเองเปนการใช พ้ืนท่ีเล ็กๆ ให เก ิด ประโยชน  ปลอดภัยจากการใช สารเคมีและ
สารพ ิษตกคางทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยู นาอาศ ัย และท่ีสําคัญ สามารถใช บริโภคใน
ครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ ื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
สามารถขายเปนการเพ ิ่มรายได ให แก ครอบครวัอ ีกดวย 

     ตั้งแต ป 2558 ได เก ิดภาวะฝนท ิ้งชวงและปริมาณน้ําฝนท่ีมีนอยกวาปกติ จ ึงเก ิดภาวะภัยแลง 
ทําให เกษตรกรในพ้ืนท่ี ชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปร ังได แต ยังม ีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยู ใกลก ับ
คลองสงน้ํา ประมาณ 500 ไร เกษตรกร เหลานี้จะอาศ ัยน้ําจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยน้ํา
จนถ ึงชวงเก ็บเก ี่ยวเกษตรกรได รับทราบถ ึงสถานการณภัยแล งดีและไดดําเนินการตามมาตรการของร ัฐบาล
ได ม ีการลดพ้ืนท่ีการทํานาปร ังลงอยาง มาก โดยองคการบริหารสวนตําบลสันกลางได สงเสริมการให 
ความรู และการสน ับสน ุนปจจัยการผลิต ซ ึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพ ืชท่ีใช น้ํานอยเพ ื่อ
ปลูก ทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาท ิ พ ืชตระก ูลถ ั่ว พ ืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซ ึ่งการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ห ันมาปลกูพ ืชใช น้ํานอย แทนการปลกูขาวนาปรังนั้น จะเห ็นได วาใช น้ํานอยกวาการปลูกขาว เชน พ้ืนท่ีทํา
น้ํา 1 ไร ใช น้ํา 1,738 ลกูบาศก เมตร ขณะท่ี พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 1 ไร   ใช น้ํา 583 ลูกบาศก เมตร เปน
ตน จ ึงเปนว ิธ ีหน ึ่งของการดําเนินการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ี ได รับผลกระทบจากภัยแลงในพ้ืนท่ี
ตําบลสันกลางอยางยั่งยืน 

     องคการบริหารสวนตําบลสันกลางได เห ็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินช ีว ิตตามหลัก
เศรษฐก ิจพอเพ ียงเริ่มจากการดําเนินช ีว ิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จ ึงได รวมก ับศ ูนย บริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ ําตําบลสันกลางค ัดเลอืก ประชาชนท่ีปฏ ิบ ัต ิตนตามปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ท่ี
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สามารถลดการใช ทรัพยากรน้ําและตนท ุนในการใชจายลงได และ สามารถนําผล ิตผลท่ีเหล ือจากการ
บร ิโภคไปเพ ิ มราบได อ ีกทางหน ึ ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีม ีการบร ิหาร จ ัดการน้ําในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพ ืชฤดูแล งให สอดคล องก ับปริมาณน้ําตนท ุนและสถานการณ ท่ีเกี ่ยวของเพ ื่อเปนตัวอยาง  
ตลอดจน สามารถถายทอดความรู เพ ื่อชวยเหลือเกษตรกรท่ีได รับผลกระทบจากภัยแลงให มีรายได จาก
ก ิจกรรมอ ื่นทดแทนอยาง ยั่งยืน จ ึง ได จ ัดทําก ิจกรรมเช ิดช ูเก ียรติประชาชนผูปฏิบ ัต ิตามปร ัชญาเศรษฐก ิจ
พอเพ ียง และแตงตั้งให เปนว ิทยากรประจ ําศ ูนย เร ียนรู โครงการอ ันเน ื องมาจากพระราชด ําริศ ูนย สาธ ิต
เกษตรผสมผสาน อ ีกท้ังย ังเปนต ัวอยาง ให แก เกษตรกรได นอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวมาใช ในการดําเนินช ีว ิตอ ีกดวย 
 
3. ว ัตถุประสงค 

เพ ื่อเช ิดช ูเก ียรติประชาชนผูปฏบิ ัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพ ียงใหเปนตัวอยาง  
 
4. สถานท่ีดําเนนิการ 

สถานีเกษตรวิถีพอเพียง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. ว ิธีดําเนนิการ 

5.1  ประช ุมคณะกรรมการศ ูนยบริการฯ ประจําตําบลสันกลาง 
5.2  ดําเนินโครงการเศรษฐก ิจพอเพ ียง ประจําป 2560 
5.3  มอบใบประกาศนียบัตรแกเกษตรกรดีเดน และแตงตั้งเปนวิทยากรประจําศูนยการเรียนรู 
5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561-2564 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท)
 
8. ผูร ับผ ิดชอบโครงการฯ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
9. ต ัวช้ีว ัด 

9.1 ตัวช ี้ว ัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐก ิจพอเพ ียง เพ ื่อ
สนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

9.2 ตัวช ี้ว ัดท่ี  2  ระดับความสําเร็จก ิจกรรมถายทอดใหความรูของศ ูนยเรียนรู โครงการอ ัน
เน ื่องมาจากพระราชดําริศ ูนย สาธ ิตเศรษฐก ิจพอเพ ียงและศ ูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานโดยว ัดจาก
เปาหมายเกษตรกรและบ ุคคลท ั่วไปท่ีสนใจขอเขา ศ ึกษาโครงการฯ จ ํานวน 100 คน 
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10. ผลลัพธ 
10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐก ิจพอเพ ียงเพ ื่อสนองพระราชดําริ 

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐก ิจ และนํากลบัไปดําเนินการอยาง เปนรูปธรรม 
  
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการคนดีศรีตําบล 
2. หลักการและเหต ุผล 

     ส ังคมในปจจุบันอยู ดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขันเพื่อความอยูรอดในเช ิงเศรษฐก ิจ
แบบท ุนน ิยมทําใหการมีค ุณธรรมจร ิยธรรมของผูคนเก ิดความเส ือมถอยเก ิดปญหามากมายในปจจุบันไมวา
จะเปนเรื องการท ุจร ิตท ุกระดับท ุกภาค สวนรวมถ ึงปญหาการกออาชญากรรมและอ ื่นๆเพ ื่อเปนการสงเสริม
ให คนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยาง ท่ีดีแก คนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจ ึงจ ัดใหมีการ
ยยกยองเช ิดช ูเผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางว ัลหรือประกาศเก ียรติค ุณแก ผูกระทําความดีเพ ื่อ
สงเสริมสรางขว ัญและก ําลงัใจแกคนดีเหลานั้นให รวมก ันสรางสรรค ส ังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เปนแบบอยาง  เพ ื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดี อยาง เปนรูปธรรม เน ื่องจากความดีและ
ค ุณธรรม เปนรากฐานอ ันสําคัญในการพ ัฒนาสังคม สู ความอยู เย็นเปนสุข 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อยกยองเช ิดช ูเก ียรติแก หนวยงาน/บ ุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม 
3.2 เพ ื่อยกยองเช ิดช ูเก ียรติแก หนวยงาน/บ ุคคลท่ีให ความชวยเหลือก ิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
3.3 เพ ื่อยกยองเช ิดช ูเก ียรติแก หนวยงาน/บ ุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
3.4 เพ ื่อสรางขว ัญ ก ําลงัใจ ตลอดจนปลกุจิตสํานึกและกระตุนให ท ุกภาคสวนได มีแบบอยาง ท่ีดี

อ ันเปน ก ุศโลบายหน ึ่งในการปลกูจิตสํานึกให ส ังคมตระหน ักถ งึคุณคา แหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการยกยองเช ิดช ูเก ียรติแก หนวยงาน/บ ุคคลท่ีประพฤติปฏิบ ัติตนเปนแบบอยาง ท่ีดีจํานวนไมนอย
กวา 10 คน/ป  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
6. ว ิธีดําเนนิการ 

จ ัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธยกยองเช ิดช ูเก ียรติหนวยงาน/บ ุคคล ท่ีประพฤติปฏิบ ัติตนให เปน
ท่ีประจ ักษ ผานทางสื่อชองทางตางๆ ได แก วารสารองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เว ็บไซด องคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง สื่อสงัคม (Social Media) เปนตน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

จํานวนหนวยงาน/บ ุคคลท่ีได รับการยกยองเช ิดช ูเก ียรติ 
 
โครงการท่ี 3 
1. ชื อโครงการ : ก ิจกรรมยกยองและเชิดชูเก ียรต ิแก บ ุคคล หนวยงานองคกรด ีเดน ผูทําค ุณประโยชน 
หร ือเขารวมใน กิจกรรมขององคการบริหารสวนตาํบลสันกลาง 
2. หลักการและเหต ุผล 

การสงเสริมค ุณธรรมและจริยธรรมให เก ิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถ ือเปนการสรางรากฐาน
อ ันสําคัญในการพ ัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุขโดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสน ับสน ุนใหคนดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง การมีค ุณธรรม จริยธรรม ว ิริยะอ ุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตย สุจริต และ
เสียสละเพ ื่อสวนรวม ถ ือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ ื่อสงเสริมให บ ุคลากร หนวยงานท่ีมี
ความตั้งใจในการปฏิบ ัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทําความดีอยาง ตอเน ื่องเปน แบบอยาง แกประชาชน
ตําบลสันกลางผูท่ีทําค ุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในก ิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อยางสมํ่าเสมอองคการบริหารสวนตําบลสันกลางจ ึงจ ัดก ิจกรรมยกยองและเช ิดช ูความดีความซ่ือสัตย ส ุจร ิต 
และการตอตานการท ุจริตแกบ ุคคลหนวยงานองคกรด ีเดนผู ทําความดีม ีความซ่ือสัตยส ุจร ิตและผูทํา
คุณประโยชนหร ือเขารวมในก ิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางโดยการมอบใบประกาศ 
เก ียรติค ุณเพ ื่อยกยองบ ุคคลผูเสียสละและทําค ุณประโยชน ให ก ับองคการบริหารสวนตําบลสันกลางท่ีควรได 
รับการยกยองชมเชย และเปนบ ุคคลตัวอยาง  และจ ัดก ิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธให 
ประชาชน หนวยงานองคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีคานิยม ยกยอง เช ิดช ู และเห ็น
คุณคา ของการประพฤติปฏิบ ัติตนตามหลักค ุณธรรมและจริยธรรม 
 
3. ว ัตถุประสงค 

3.1 เพ ื่อสรางขว ัญและกําลังใจแก ผูทําค ุณประโยชน และมีสวนรวมในก ิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง 

3.2  เพ ื อสงเสริมการสรางแรงจ ูงใจให ประชาชน หนวยงานองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางตระหน ักถ งึความซ่ือสัตย ส ุจริต เสียสละเพ ื่อประโยชน สวนรวม 

3.3 เพ ื่อรณรงคเผยแพร ประชาสัมพันธให ประชาชน หนวยงานองคกรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลางมีคานิยม ยกยอง เช ิดช ู และเห ็นคุณคา ของการประพฤติปฏิบ ัติตนตามหลักค ุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

- ประชาชน หนวยงานองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
- ผูทําค ุณประโยชน และมีสวนรวมในก ิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

 
5. พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
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6. ว ิธีดําเนนิการ 

6.1 จ ัดประช ุมช ี้แจงแนวทางการดําเนินก ิจกรรมเพ ื่อสรางมาตรการรวมก ันในการกําหนดหลกัเกณฑการ
พ ิจารณาใน การค ัดเลือกบ ุคคล หนวยงานองคกรดีเดน 

6.2 ค ัดเลือกและประกาศยกยองบ ุคคล หนวยงานองคกรทําความดี เพ ื่อให เปนแบบอยาง  
6.3 จ ัดก ิจกรรมยกยองเช ิดช ูเก ียรติ และมอบใบประกาศแก บ ุคคล หนวยงานองคกรดีเดนท่ีผานการ

ค ัดเลือกและไดคะแนนสงูสุด 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) 
 
9. ผูร ับผ ิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ต ัวช้ีว ัด/ผลลัพธ 

10.1 ยกยองและเช ิดช ูเก ียรต ิแก บ ุคคล หนวยงานองคกรด ีเดน ผูทําค ุณประโยชน หร ือเขารวมใน
ก ิจกรรมของ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

10.2 ประชาชน หนวยงานองคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางม ีคานิยม ยกยอง เช ิดช ู 
และเห ็นคุณคาของการประพฤติปฏบิ ัติตนตามหลักค ุณธรรมและจริยธรรม 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
  
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
      จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียาก
ตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
      กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กําหนดไวในกฎหมาย 
      กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลxxxจากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง  เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ี
รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 
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 6.3 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง  ใหผูรับบริการผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของอยางถูกตอง 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
      สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิ
บาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชอง
ทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิให
เจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางยึดม่ัน
ในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 
 
4. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแกผูให
ขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด  รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
      ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของ
หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ 
      ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง โดยมีสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสาร
ตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดเพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการ
แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 1 แหง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 



 
111 

 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบยีบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง” 
2. หลักการและเหตุผล 
      อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
      และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 
 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนายจายแจกรวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
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4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 
ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2561 เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง” 
2. หลักการและเหตุผล 
      ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจ
หนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของ
องคการบิหารสวนตําบลสันกลาง” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและ
เขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของขององคการบิหารสวนตําบลสันกลาง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความ
เขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบใน
ภาครัฐ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนตําบลxxx 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมี

สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
  
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
      ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจ
หนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 6 ชองทาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
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6. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยชุุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
2. หลักการและเหตุผล 
      กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เปนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
ในหมูบานและชุมชน โดยเริ่มจากการกระตุนจิตสํานึกและความรับผิดชอบของประชาชน/ชุมชน ใหมีจิตสาธารณะ
และรวมกันคิด รวมกันจัดหา รวมกันเรียนรู/วิเคราะห เพ่ือใหรูและเขาใจตน โดยใชกระบวนการชุมชน คือการ
สํารวจขอมูลปญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะหสาเหตุ/แนวทางแกไขแลวกําหนดอนาคตและทิศทางการ
พัฒนาตนเอง/หมูบานและชุมชน ออกมาเปนกิจกรรม/โครงการท่ีจะแกไขปญหาและตอบสนองความตองการพัฒนา 
ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน ซ่ึงจะเปนการสรางความเขมแข็งและพ่ึงตนเองอยางยั่งยืนของชุมชน 
โดยองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 

     ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหนําแผนชุมชน มาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิ เพ่ือเปนการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนารวมกัน จึงไดจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ ข้ึน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดทํา ทบทวนแผนชุมชน ใหกับผูนําชุมชน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีการวางแผนการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 3.๓ เพ่ือใหชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนได 

3.4 เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีประสิทธิภาพ 
 
4. เปาหมาย 
 ผูนําชุมชน , สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง , ตัวแทนกลุม/องคกรชุมชน หมูท่ี 1 – 18 , 
และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีในการดําเนินการ   
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6.2 จัดทําหนังสือเชิญผูนําชุมชน , สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง , ตัวแทนกลุม/ 
    องคกรชุมชน 

6.3 ดําเนินการตามโครงการฯ 
 6.4 สรุปผล รายงานผล และประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.๑  ผูนําชุมชนมีความเขาใจในการจัดทํา ทบทวนแผนชุมชน 
 10.2  ชุมชนมีการวางแผนการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 10.3  ชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนได 

10.4  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
2. หลักการและเหตุผล 
      องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
      ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
4. เปาหมาย 
      ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ      ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

    พ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 6.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองเรียนทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 7.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 7.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 053-770014 ทางโทรสารหมายเลข 053-770015 
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 7.3 ทางเว็บไซต www. sanklangphan.go.th 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  
2. หลักการและเหตุผล 
      องคการบริหารสวนตําบลสันกลางเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลประชาชนในทองท่ีให
อยูดีกินดี  ไดรับสวัสดิการจากรัฐอยางท่ัวถึง และยังเปนองคกรของรัฐท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน ดําเนินงานสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน การดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดนั้น จะตองดําเนินงานเชิงรุก คือ ตองเขาถึงประชาชนในทองท่ีท่ีรับผิดชอบใหมากท่ีสุด องคการบริหาร
สวนตําบลสันกลางจึงไดนอมนําเอาหลักการพัฒนาตาม แนวพระราชดําริ การเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือสรางความ
เขาใจ และความม่ันใจกับชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนามากท่ีสุด 
      การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งข้ึน 
รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 
 
4. เปาหมาย 
 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 

- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
- ผานเว็บไซต www. sanklangphan.go.th 
- ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต.พบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
      องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลประชาชนในทองท่ี
ใหอยูดีกินดี  ไดรับสวัสดิการจากรัฐอยางท่ัวถึง และยังเปนองคกรของรัฐท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน ดําเนินงานสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน การดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดนั้น จะตองดําเนินงานเชิงรุก     คือ ตองเขาถึงประชาชนในทองท่ีท่ีรับผิดชอบใหมากท่ีสุด องคการ
บริหารสวนตําบลสันกลางจึงไดนอมนําเอาหลักการพัฒนาตาม    แนวพระราชดําริ การเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือ
สรางความเขาใจ และความม่ันใจกับชุมชน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน และใหชุมชนมีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนามากท่ีสุด ท้ังยังเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและยังเปนการ
ประสานความรวมมือของสวนราชการ เอกชน ผูนําชุมชน กลุมตางๆ ใหเกิดการสรางพลังรวมพัฒนาบูรณาการให
ทองถ่ินมีความเจริญยิ่งข้ึนไป 
      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดจัดทําโครงการ “อบต.พบประชาชน” ข้ึน เพ่ือให
ความสําคัญเก่ียวกับการอํานวยความสะดวก การตอบสนองความตองการของประชาชนและการพัฒนาประสาน
ความรวมมือทุกภาคสวนแบบบูรณาการ ตามอํานาจหนาท่ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตองการ อํานวยความสะดวกในกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ และยังเปนการดําเนินการ
ภายใตพระราชกฤษฎีกาการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ มาตรา ๖ (๖) ประชาชนไดรับความอํานวย
สะดวก และไดรับการสนองความตองการและหมวดท่ี ๗ วาดวยการอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด แกประชาชน โดยการใหความรู  การบริการ การติดตอ

 



 
121 

ประสานงานราชการ ใหเกิดความรวดเร็ว ลดภาระคาใชจายในการเดินทาง สรางภาพลักษณท่ีดีใหประชาชนยอมรับ 
และเกิดความพึงพอใจในการใหบริการ 
 
3. วัตถุประสงค 

3.๑  เพ่ือสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลใหแกประชาชนท่ัวไป 
3.๒  เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการตามแผนงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
3.๓  เพ่ือออกใหบริการในดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
3.4  เพ่ือพบปะเยี่ยมเยือนและรับทราบปญหาความตองการของประชาชน 
3.5  เพ่ือประสานความรวมมือในทุกภาคสวนใหเกิดแนวทางพัฒนาอยางชัดเจน 

 
4. เปาหมาย 
 ผูนําชุมชน กลุมผูสูงอายุ กลุมสตรีแมบาน เด็กและเยาวชนตําบลสันกลาง   
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 หมูท่ี 1 – 18 ตําบลสันกลาง 
 
6.วิธีในการดําเนนิการ 
 6.๑ ดําเนินการประชุมและแจงรายละเอียดการดําเนินงานตามโครงการเพ่ือจัดเตรียมความพรอมใหแก
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
 6.2 เชิญหนวยงานตางๆในการเขารวมโครงการ   
 6.๓ ขอความรวมมือในการประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบโดยประสานงาน ผาน
ผูนําชุมชน /กํานัน / ผูใหญบานและสมาชิก อบต. และจากหอกระจายขาวประจําหมูบาน 
 6.4 ดําเนินงานตามโครงการ 
 6.5 สรุปและเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
  20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
     
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1  ประชาชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
10.2  ประชาชนมีความรูความเขาใจในแผนงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
10.3  ประชาชนไดรับความสะดวกดานการบริการตางๆ เชน การขออนุญาตกอสราง , การรับ 

   ชําระภาษี , การรับคํารองเรียน รองทุกข เปนตน 
10.4  ไดรับทราบถึงปญหาความตองการของประชาชน 
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10.5  เกิดความรวมมือในทุกภาคสวนในการพัฒนารวมกัน 
     10.6  ประชาชนสามารถลดภาระคาใชจายในการเดินทางมาติดตอราชการ 

    10.7  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
        การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 
4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

 



 
123 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 , ขอ 8 และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรปูของคณะกรรมการ 
       ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลางในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล     สันกลาง และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
     เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใหสอดคลอง
กับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 9 คน 
 - คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 18 คน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานประชาคมทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผูแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง บางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบ
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ฯ กําหนด ในวันท่ี  5  มกราคม  2561  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน
วันท่ี  5  มกราคม  2561  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ท่ีกําหนด 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํา
รางและพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล  
2. หลักการและเหตุผล 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
2)  พ.ศ.2559 ขอ 18 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ให
แลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป และขอ 22 ไดกําหนดข้ันตอนการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(3)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ท่ี เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
          เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนและผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป 
  เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรับประโยชน รวมกันแกไขปญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหา สําหรับการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และเพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา ขององคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง บรรลุตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
และเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบฯ จึงไดจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบาน/ตําบล ข้ึน โดยถือปฏิบัติตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 
 
3. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการของประชาชน 
 ๒. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ อํานาจหนาท่ีและภารกิจของอบต. 

4. เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนไปตามระเบียบ     
    กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2548  
5. เพ่ือใหการบริการดานสาธารณะตรงตอความตองการของประชาชน 

 
4. เปาหมาย 
 ผูนําชุมชน , กลุม อสม. , กลุมผูสูงอายุ , กลุมสตรีแมบาน กลุมเยาวชน และประชาชน หมูท่ี 1 – 18 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 หมูท่ี 1 – 18 ตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ   
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6.2 จัดทําหนังสือเชิญผูนําชุมชน , กลุม อสม. , กลุมผูสูงอายุ , กลุมสตรีแมบาน และกลุมเยาวชน 
6.3จัดทําหนังสือขอความรวมมือประชาสัมพันธการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบลไปยังผูใหญบาน 

 6.4 จัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบลเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
  30,๐๐๐.- บาท  (สามหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.๑ ไดรับทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 10.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 
 10.3 ประชาชนรับทราบถึงอํานาจหนาท่ีและภารกิจของอบต. 

10.4 การจัดทําแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนไปตามระเบียบฯ  
10.5 การบริการสาธารณะตรงตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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3.3.2 ดาํเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล 
      ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลปายาง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
3. วัตถุประสงค 
      เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับ
มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 
 
4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 18 หมูบาน 
 
5. วิธีการดําเนินการ 
 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลxxxอยาง
แข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ในหลายๆ สวน เชน 
ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล   วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป 
      ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จึงไดจัดทําโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง ข้ึนเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีการ
ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชน
สุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง  ท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนด 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 
2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย 
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  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./องคการบรหิารสวนตําบล/อบต.)  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลว

เสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการ 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สันกลาง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
สันกลางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
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 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
      ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
      ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางทราบ
ตามแบบ     ท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน       ตามกําหนด 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
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เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และ
พัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
      องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 
4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 
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6. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 10.3 มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 10.4 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 10.5 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
2. หลักการและเหตุผล 
      ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม 
หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
      การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และให
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
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 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด 
 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง (ระดับ
องคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวน    ท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม 
หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 

แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน 

การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมี
ขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูล
อ่ืนตอประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน
ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ได 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
      จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ภายในเกาสิบวันนับแต
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วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 2561 และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 

 
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
     องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวน
องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือ
กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใหเกิด
การพัฒนาไดอยางคุมคา 
 
 
 



 
137 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขา
รวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและ     ไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
      องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสาํคัญประการหนึ่ง
ท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครอง
สวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
      ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน อยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 36 คน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลางทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 
11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 11 ราย ไดรับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญ
ท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง 
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี
สวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหาร
สวนตําบลและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ 
โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
 
4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 11 คน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 
10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ

ทุจริต 
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาค
สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อน
ตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน่และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสันกลาง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลสันกลาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณทาแพขนานยนต 
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 3,000 บาท (สามพันถวน) 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดานการปองกันการทุจริต ป ๒๕61-๒๕64 

....................................................................................................... 

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปดวย
ความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 

  ฝายนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  ๑. นายณรงค  ติ๊บแปง        นายก อบต.สันกลาง 
   ๒. นายชาญณรงค  วันพรมมิน     รองนายก อบต.สันกลาง 
   ๓. นายมงคล  อินศรี       รองนายก อบต.สันกลาง 
   ๔. นายประสิทธิ์  แลสันกลาง     เลขานุการนาย อบต. 
   ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   ๑. นายธนภัทร   พรมเอย     ประธานสภา อบต. 
   ๒. นายวินัย  กันแสงแกว     รองประธานสภา อบต. 
   ๓. นายสมศักดิ์  ปนตา      เลขานุการสภา อบต. 
   ๔. ส.ต.อ.เนตรา  โสลา      สมาชิกสภา อบต. 
   ๕. นายเจริญ  เย็นสุขศิริ      สมาชิกสภา อบต. 
   ๖. นายปง  ขัดบุญเรือง      สมาชิกสภา อบต. 
   ๗. นายมิตร  ตาลดี      สมาชิกสภา อบต. 
   ๘. นายกวน  อินพรม      สมาชิกสภา อบต. 
   ๙. นางจันทรหอม  ดีหนอย     สมาชิกสภา อบต. 
   ๑๐. นายบุญมี  สีใจสา      สมาชิกสภา อบต. 
  ฝายประจํา 
   ๑. นายสมเกียรติ  คําแสนยศ        ปลัด อบต.           
   ๒. นายสงกรานต  แกวกอ       รองปลัด อบต.      
  ๓. นางจินตนา  โปรงใจ   ผูอํานวยการกองคลัง        
  ๔. นายวิกรม  คุมเนตร   ผูอํานวยการกองชาง            
  ๕. นางพัชรี  ใจเมตตา   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
   ๖. นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
   ๗. นางสาวคนึงนิตย  บุญทา  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
   ๘. นางชนกานต  กรุงศรี   นักพัฒนาชุมชน 
   ๙. นางสาวศรีวรรณ  อินทรประดิษฐ นักวิชาการพัสดุ 
   ๑๐. นางรัชพันธ  ยานะ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
   ๑๑. นางสุกัญญา  ชุมอินจันทร       นักวิชาการศึกษา 
   ๑๒. นางสาวเยาวลักษณ  มาหลา  นักทรัพยากรบุคคล 
   ๑3. นายวีระวุฒิ  คํามา   นายชางโยธา 
  ๑4. นายเสริฐ  มาลา   นายชางโยธา 
   ๑5. นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน     เจาพนักงานธุรการ 
  16. นายณัฐพล  มูลรัตนา  เจาพนักงานธุรากร 
   ๑7. นางสาวศรีพรรณ  ชัยธ ิ  นักจัดการงานท่ัวไป 
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18. จาสิบโทราเชนทร  คํามาบุตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  19. นางกัณฑณภัค  บุญแสนสุรจีร เจาพนักงานธุรการ 
20.นางสาวรัชฎาภรณ  ทาปญญา  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

  21. นางสาวสุกัญญา  ปญเฉลียว  คร ู
  22. นางแสงทิพย  คําตะ   คร ู
  23. นางสาวอโนมา  วงคไฝ  ผูดูแลเด็ก   
  24. นายประดิษฐ  สิทธิโรจน  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
  25. นายสมรัตน  จุมปา   พนักงานขับรถ 
  26. นายอนุพนธ  รินลอม   ผูชวยชางโยธา 
   ๒7. นายจํารัส  ปนตา   คนงานท่ัวไป 
   ๒8. นายศรีวรรณ  ใจปน   คนงานท่ัวไป 
   ๒9. นายประชัน  ลวนคํา   คนงานท่ัวไป 
   30. นายวสันต  ปุดสอง   คนงานท่ัวไป 
   31. นายสุทิน  คําตะ   คนงานท่ัวไป 
   32. นายสมพงษ  ไชยคํา   คนงานท่ัวไป 
  

ใหคณะทํางานมีหนาท่ี ดังนี้ 
 1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 2. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 4. จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลพรอมสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

5. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสันกลางเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
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