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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได้ก าหนดให้ร ัฐ      
พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล   เพื ่อใช้       
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน เพื ่อให้เกิดเป็นพลัง ผลักดัน       
น าไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน  ซึ ่งในการจะพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้      
องค์กรของรัฐทุกองค์กร  องค์กรภาคเอกชน  รวมถึงประชาชนต่างเป็นฟันเฟืองส าคัญที่จะร่วมสร้างพลัง
ผลักดันให้การขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจร ิญก้าวหน้า  และเห็นผลเป็นร ูปธรรม            
แต่กลับมีปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า     
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น     
อย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม          
ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญ       
ท่ีหน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  และการพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ  มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง 
รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า  

ประกอบกับส านักงาน ป.ป.ช.  ได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2563 ให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ดังนั้น เพื่อประโยชน์
ในการขับเคล่ือนแผนงานและแสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน          
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุ จริต  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1           
(พ.ศ.2561 - 2565)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รวมท้ัง
นโยบายการป้องกันการทุจริตของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก     
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้การด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
รวมถึงมาตรการต่างๆ  ปราศจากซึ่งการทุจริต  มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมท้ังเพื่อเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิ คุ้มกันส า หรับการปฏิบัติงานของ      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อีกท้ังเป็นกลไก
ส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ถูกจัดต้ังขึ้นทุกจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เพื่อท าหน้าท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
สภาจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยสภาจังหวัดประกอบด้วยสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน     
ท าหน้าท่ีทางนิติบัญญัติ ก าหนดนโยบายการบริหารและควบคุมฝ่ายบริหาร อันมีหัวหน้าฝ่ายบริหาร คือ       
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน ด้วยการน ามติหรือนโยบายของสภาจังหวัดไปพิจารณา
ด าเนินการ  โดยมีพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่พื้นท่ีท่ีไม่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
ของเทศบาลและสุขาภิบาล 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  ซึ่งก าหนดให้สภาต าบลซึ่งเดิมเป็นพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีมีรายได้เฉล่ียย้อนหลัง 
3 ปี  ต้ั ง แ ต่  150,000 บาทขึ้ น ไ ป  จั ด ต้ั ง เป็ น อ ง ค์ก ารบริ ห า ร ส่ วนต าบล   มี ฐ านะ เป็ น ร าชการ                  
ส่วนท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคล ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีพื้นท่ีในการด าเนินกิจการ สมควรปรับปรุง
บทบาทและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกันและปรับปรุงโครงสร้างของ     
องค์การบริหารส ่วนจ ัง หว ัด ให ้เ หมาะสมยิ ่ง ขึ ้น  ไ ด ้ม ีก า รตร าพระร าชบัญญ ัต ิอ งค ์ก า รบร ิห า ร            
ส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540 โดยก าหนดให้พื้นท่ีจังหวัดเป็นพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีผู้บริหาร    
สูงสุด คือ ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกต้ังของสมาชิกสภาองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ปกครองและบังคับบัญชาข้าราชการ
ส่วนจังหวัดและด าเนินกิจการส่วนจังหวัดควบคู่ไปกับสภาจังหวัด 
      การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 5)  ก าหนดให้มี     
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" โดยอยู่ในทุกจังหวัด  ๆละ 1 แห่ง    
รวม 76 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นท่ีรับผิดชอบท่ัวท้ังจังหวัด โดยทับซ้อนกับพื้นท่ีของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้น  ความเป็น
นิติบุคคลก่อให้เกิดความสามารถในการท านิติกรรม ความเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิด
อ านาจหน้าท่ีและขอบเขตพื้นท่ีในการใช้อ านาจหน้าท่ีนั้น 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องอาศัยบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการและ
ข้าราชการฝ่ายการเมือง โดยข้าราชการฝ่ายการเมืองประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ การก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ, ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด, แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย, รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  และยังมีข้าราชการฝ่ายการเมืองท่ีเป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ ได้แก่ ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม, ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ และ
ยังมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามสมัยประชุมและน าปัญหาของท้องถิ่นมาพิจารณา                 
หรือออกข้อบัญญัติเพื่อป้องกัน ควบคุม ดูแลให้ท้องถิ่นเกิดความสงบเรียบร้อย โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถ
สนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายได้มีการวางระบบให้มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าท่ีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
ต้องอาศัยการขับเคล่ือนของข้าราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประกอบกันท้ังสามฝ่าย  

  การทุจริตคอร์รัปชนั   
นิยามการทุจริตคอร์รัปชันในบริบทสังคมไทยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน         

พ.ศ.2542 หน้า 534 ระบุไว้ว่า ทุจริต เป็นค านาม หมายถึง “ความประพฤติช่ัว คดโกง ฉ้อโกง”           
ส่วนส านักงาน ก.พ. (2544 :79) ได้ให้ความหมายของค าว่า “คอร์รัปชัน” ว่ามาจากภาษาลาตินว่า 
Corrumpere ซึ่งมาจากค า 2 ค ารวมกัน คือ To Ruin-Com (together) + Rumpere (to break) หมายถึง 
“การท าลายหรือละเมิดจริยธรรม หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการบริหารงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งรวมถึง
พฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ท าน้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายระบุไว้ หรือแม้แต่ท าตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมาย”  

ส่วนอีกความหมายหนึ่งเป็นไปในท านองเดียวกัน ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า (2543 :6)     
ให้ค าจ ากัดความ “การทุจริตประพฤติมิชอบ” คือ การใช้ต าแหน่งงานสาธารณะใช้อ านาจในทางมิชอบ       
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล การทุจริตประพฤติมิชอบ        
จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานรับ ขอ หรือกรรโชกเอาค่าตอบแทน หรือเมื่อตัวแทนเอกชนเสนอให้ค่าตอบแทน   
เพื่อหลบเล่ียงกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ในการแข่งขันหรือส่วนบุคคล 
  ส าหรับนิยามการคอร์รัปช่ันในมิติด้านสังคมวิทยา อุดม รัฐอมฤต  (2544) เห็นว่า         
“เป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเบ่ียงเบนไปจากวิธีปฏิบัติท่ียอมรับกันเพื่อให้ได้ประโยชน์ส าหรับตนเอง 
เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีฉ้อฉลต่อความไว้วางใจของสังคม” 
  โดยสรุป การทุจริตคอร์รัปช่ันในความหมายในบริบทสังคมไทย มีความหมายเช่นเดียวกันกับ
ความหมายในบริบทสากลท่ัวไป อันรวมถึงการฉ้อราษฎร์บังหลวง การทุจริตในหน้าท่ีราชการ การรีดนา ทาเร้น
ประชาชน การกินสินบน ตลอดจนความไม่ยุติธรรมอื่นๆ ท่ีข้าราชการหรือบุคคลอื่นใดใช้เป็นเครื่องมือในการ
ลิดรอนความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคมหรือกล่าวอย่างส้ันท่ีสุด คือ การทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการเมื่อประมวลความหมายของค าว่าคอร์รัปช่ันจาก นักวิชาการและนักคิดท้ังหลายแล้ว 
พอประมวลได้ว่า การคอร์รัปชันเป็นเรื่องของการท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีได้ใช้อิทธิพลทางใดทางหนึ่งของตน      
เพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์จากสาธารณชนหรือหน่วยงานท่ีสังกัดให้ตนเองหรือพวกพ้องของตน 

ความเสี่ยง (Risk Factor) คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร  
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การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง     

เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบโดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

การกระท าที่ถูกจัดว่าเป็นการทุจริต เช่น 
1. การปฏิบัติงานอย่างไม่ซื่อสัตย์หรือมีความจงใจท่ีจะทุจริต 
2. การใช้ทรัพย์สินขององค์กรผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 
3. การยักยอกหรือลักขโมยทรัพย์สินขององค์กร 
4. การบิดเบือนหรือปิดบังข้อมูลโดยเจตนา 
5. การรายงานข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่ถูกต้อง โดยเจตนา 
6. การเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกก าหนดให้เป็นความลับหรือความลับทางการค้าขององค์กร

ให้แก่บุคคลภายนอก 
7. การน าข้อมูลภายในองค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้หาผลประโยชน์ 
8. การแสวงหา เรียกร้องหรือรับของท่ีมีมูลค่าจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
9. การเสนอส่ิงท่ีมีมูลค่าให้แก่บุคคลภายนอก หน่วยงานเอกชนเพื่อให้ด าเนินการในทาง

ท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
      1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง     

ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      2. สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
      3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
       4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
      5. สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
      6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย   

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
      7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมายและกฎระเบียบไม่รัดกุม รวมถึงอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
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 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน       
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต   
ของบุคคลเหล่านี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน    
แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แ ก่    
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับ  
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ      
เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการ งานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย    
ของบ้านเมือง 

  ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง    
ญาติพี่น้องและพวกพ้อง การทุจริตคอร์รัปช่ันในวงราชการถือเป็นปรากฏการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง       
ของประเทศ  ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าไม่ส าคัญ เพราะอาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตนเองและเป็นเรื่องท่ีไกลตัว  
แต่หากพิจารณาแล้วจะพบว่า ปัญหาการคอร์รัปช่ันเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวกันกับชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก      
เป็นปัญหาหลักส าคัญของชาติท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านและนับวันจะขยายตัวไป      
อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างมากขึ้นรวมท้ังมีความสลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดส้ินไปจากสังคมได้
โดยง่าย ด้วยเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงไปในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรมและค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภค
ความสะดวกสบาย ยกย่องคนท่ีมีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน     
เป็นผลให้เกิดความเส่ือมของค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความ
โปร่งใสในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และหนังสือส่ังการต่างๆ  
  ปัญหาเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีเรื้อรังสะสมมานาน เป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก          
มีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายท่ีเกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตท่ีแตก ต่างและ
หลากหลาย เป็นต้นว่า การขัดกันของผลประโยชน์ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่ออ านาจหน้าท่ีราชการ 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การจัดหาพัสดุ การซอยแยกย่อยงบประมาณให้อยู่ในอ านาจการ
ตัดสินใจของผู้บริหารคนเดียว รวมถึงการรวมกลุ่มและสมยอมกันในเรื่ องของราคา ล้วนแล้วแต่มีเจ้าหน้าท่ี  
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ของหน่วยงานภาครัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องช้ีแนะแนวทางให้ จึงจ าเป็นอย่างท่ีทุกองค์กรท้ังในระดับชาติ      
และระดับท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นรูปธรรมร่วมกัน          
การปลูกฝังค่านิยม  ท่ีสร้างสรรค์ มีกลไกหรือเครื่องมือท่ีจะควบคุมให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นท่ี จะต้องส่งเสริมและสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องตามนโยบาย
ของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการเร่งส่งเสริมการป้องกันปราบปรามและมีการท างาน          
ท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 



 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
  ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน      
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 -2580) อันเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

1. ด้านความมั่นคง  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564  
  การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็น 5 ปีแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา
ประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศในระยะ 20 ปี     
พร้อมท้ังประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักท่ีจะขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศท่ีได้ก าหนดไว้                
โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกส าคัญท่ีสุดท่ีถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          
(พ.ศ.2560 - 2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกท่ีขับเคล่ือนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในท่ีสุด 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานขอรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน  
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง     
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง 
เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน       
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง 
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3. นโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก ด้านท่ี 12  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

กระบวนการยุติธรรม  
๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี   

นวัตกรรมท่ีช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือ ในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเร่งสร้างจิตส านึก ของคนในสังคมให้  
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ  

๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอื่นท่ีไม่ใช่โทษอาญา
ตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูผู้กระท าผิด ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนด
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจาก การแทรกแซง
หรือครอบง าใด ๆ พร้อมท้ังบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้ด าเนินงาน             
สอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ เพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการท างานเชิงรุก รวมท้ังพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถอ านวยความยุติธรรม     
ได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเช่ือมั่น          
ในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมท่ีพัฒนาอยา่งเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ า เกิดความเสมอภาคและ
เท่าเทียม พร้อมท้ังผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต”  
(Zero Tolerance & Clean Thailand)  

  ประเทศไทยในระยะ 5 ปี จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม      
เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ     
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้มี
มาตรฐานสากล”  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ 
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 วัตถุประสงค์หลัก 
     ๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
     ๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
     ๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหาร

จัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล 
     ๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็วเป็นธรรมและได้รับ

ความร่วมมือจาก ประชาชน  
     ๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย   

มีค่าคะแนนในระดับท่ีสูงขึ้น 

5. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (คนปัจจุบัน) 
  นายอัครา  พรหมเผ่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ท้ังหมดจ านวน 6 ด้าน ส่วนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต จะอยู่ในนโยบายด้าน
การเมืองการบริหาร คือ บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามา        มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาบุคลากร  ให้
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชน
รับทราบโดยมีแนวทางท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
  1.  ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด  

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริม การจัดให้มี
สถานท่ีส าหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจน ประสานการจัดท า  แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง 

๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง และการเลือกต้ัง  
เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

๗. การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้าง  
ความสมานฉันท์  

๘. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชน ได้รับทราบ
อย่างท่ัวถึง 

   



 หน้า 9 
 

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

9 

นอกจากนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ ากับข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี        
ทุกระดับอยู่เสมอ มีใจความส าคัญว่า การท างานมุ่งเน้นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าท่ีสุด ตรวจสอบได้และ
โปร่งใส เจ้าหน้าท่ีต้องท างานด้วยหลักการและเหตุผล ต้องใช้ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ อย่าประมาท         
น าข้อผิดพลาดท่ีเคยเกิดข้ึนมาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์และเตือนสติตัวเองในการท างานว่าส่ิงไหนถูกต้อง 
ส่ิงไหนไม่ควรท า หากท าถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายแล้วไม่ต้องกลัว 

 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561 – 2564) ถือเป็นการบูรณาการการด าเนินงาน
ภายในองค์กรในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประพฤติปฏิบัติตนโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการ    
ด าเนินชีวิต สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ให้เป็น “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” 
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้เล็งเห็นความส าคัญการพัฒนาในมาตรการเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงการจัดท าบริการสาธารณะภายในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตอบสนองเจตนารมณ์ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตท้ังระบบตามท่ีมีการ
ประเทศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง” และข้าราชการท่ีดีต้องท าอย่างไรให้มี
รูปธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนนโยบายแห่งรัฐในพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อน าไปใช้เป็น
มาตรการและแนวทางในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้เกิดความสมบูรณ์    
มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการรณรงค์และขยายแนวคิดในการบริหารด้วยความโปร่งใสให้มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร และตระหนักถึงปัญหาการทุจริตท่ีส่งผล
กระทบอย่างร้ายแรงให้กับผู้บริหารหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชาชนในท้องถิ่นและ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเส่ียงให้กับองค์กร เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตเพื่อให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา     
ในระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมท้ังราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า   
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ  ท่ีส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการ  
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรท่ีมี อ านาจหน้าท่ี ตามกฎหมาย และ
ด้วยเหตุท่ีว่านี้มีส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางท่ีเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท า    ใน
ลักษณะท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
  จากสภาพปัญหาท่ีพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือประชาสัมพันธ์ 
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่อความมั่นคงของชาติ     
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น   
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก    
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือ
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลใน
เชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI)   
ซึ่ง เป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการ ทุจริตคอร์รัปช่ันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ ท่ี         
35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็น
อันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อน    
ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3    
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม     
เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของร ัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ร ักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน          
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เพื ่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564   
ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับ   
การให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดสังคม            
ท่ีปราศจากคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับท่ี 1 
(พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคล่ือนด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ 
/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและใช้เป็นแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment - ITA) เป็นการ   
เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชน
มีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสังค ม ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้            
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 
   2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการ           
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
  3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
  4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6) ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบ      
ทุกฝ่าย 
  7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าท่ีและสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ียงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข      
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม          
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  1) ท าให้ทราบทิศทางการขับเคล่ือนงานด้านการป้องกันการทุจริตพร้อมแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ให้การปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสามารถ
ด าเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการของตน 
  2) ท าให้ทราบจุดอ่อน จุดเส่ียงท่ีก่อให้เกิดการทุจริต ตลอดจนการคิดค้นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการป้องกันการทุจริต และเป็นการเสริมสร้างมาตรการด าเนินงานให้เกิดระบบคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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  3) เกิดเป็นค่านิยมท่ีดีและการมีส่วนร่วมของบุคลการและภาคประชาสังคม ประชาชน       
ในการป้องกันการทุจริต เกิดแนวร่วมและขยายไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมีจิตส านึก
รักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   4) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
รวมถึ งประชาชนในท้องถิ่นมี จิตส านึ กรัก ท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่ งการสร้ าง ค่านิย ม                   
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม         
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   6) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งใน การ              
เฝ้าระวังการทุจริต ช่วยเป็นเกราะป้องกันส าหรับองค์กรให้เกิดมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ          
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
    
 
 
 
 
  
  
 



 

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม ฉบับที่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

(พ.ศ.2561 – 2565)  

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต เพิม่เตมิฉบับที่ 1 (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕65) 
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ส่วนที่ 3 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 

แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต เพิม่เตมิฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) 
ช่ือหน่วยงาน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพะเยา 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
(หน่วยงานรับผิดชอบ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง 
สังคมที่ ไม่ทน 
ต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตส านึก 
และความตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมอืง              
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1) โครงการกจิกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Local Performance Assessment : LPA) 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
- 
 

 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

(2) โครงการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล - - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ฝุายนิติการ 

(3) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง - - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ส านักปลัด 

(4) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี  

- - - - 55,300 กองการเจ้าหน้าท่ี 

(5) โครงการสง่เสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
ในการบริหารงานและศึกษาดูงานของสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

- - - - 80,000 
สนง.เลขานุการ 

อบจ.พะเยา 

(6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานของ
บุคลากร อบจ.พะเยา 

200,000 200,000 200,000 200,000 55,300 กองการเจ้าหน้าทีj 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
(หน่วยงานรับผิดชอบ) งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง 
สังคมที่ ไม่ทน 
ต่อการทุจริต  
 

1.1 การสร้างจิตส านึก 
และความตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมอืง              
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่าย ประจ าขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(7) โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง  - - - - 55,300 กองการเจ้าหน้าท่ี 

(8) โครงการสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต - - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก   
ในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
(1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ อบจ.พะเยา” 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

(2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ฝุายนิติการ 

(3) มาตรการ “เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
ในการต่อต้านการทุจริต” 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ฝุายนิติการ 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
ที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
(1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซอน ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง อบจ.พะเยา 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ฝุายนิติการ 
 

(2) มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ฝุายนิติการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
(ต่อ) 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมอืง              
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(ต่อ) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
ที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน (ต่อ)  
(3) มาตรการปูองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ฝุายนิติการ 

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน 

1) โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย 
แก่ประชาชน 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 กองการเจ้าหน้าท่ี 

2) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เคลื่อนที่ 

- - - - 120,000 
สนง.เลขานุการ 
 อบจ.พะเยา 

3) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
ศูนย์สามวัย (สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
เศรษฐกิจพอเพียง) 

- - - - 300,000 กองการศึกษาฯ 

4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการปูองกัน 
การทุจริตผ่านเว็บไซต์ อบจ.พะเยา 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ฝุายนิติการ 

5) โครงการฝึกอบรมการสร้างผลิตภัณฑ์ 
เซรามิก จากดินด า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพให้ประชาชนจังหวัดพะเยา
(สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกจิพอเพียง) 

- - - - 400,000  

6) โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการน้ า
จังหวัดพะเยา(ประโยชน์สาธารณะ) 

- - - - 600,000 ส านักปลัด 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
(ต่อ) 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการฝึกอบรมจิตอาสาในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 กองการศึกษาฯ 

2) โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2565 - - - - 80,000 กองการศึกษาฯ 
3) โครงการ TO BE NUMBER ONE และ 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

- - - - 300,000 กองสาธารณสุขฯ 

มิติที่ 1 รวม 15 โครงการ 5 มาตรการ 2 กิจกรรม - - - - 2,206,900 - 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- ไม่ใช้

งบประมาณ 
ผู้บริหาร 

2) มาตรการประกาศนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกส่วนราชการ 

3) โครงการกจิกรรมการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ
เสนอขอรับเงินรางวัลประจ าปีส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน(เงินรางวัลประจ าปี) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- ทุกส่วนราชการ 

4) กิจกรรมต่อต้านการทุจริต - - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ส านักปลัด 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
(1) มาตรการการสร้างความโปรง่ใสในการ
บริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

(2) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

 (3) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะยา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะยา และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองการเจ้าหน้าท่ี 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ต่อ) 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ (ต่อ) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ 
 โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
(1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

กองคลงั 

(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองพัสดุฯ 

(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองพัสดุฯ 

(4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองพัสดุฯ 

(5) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
พัสดุและทรัพย์สินของ อบจ.พะเยา 

- - - - 
ไมใ่ช้

งบประมาณ 
กองพัสดุฯ 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลอืกปฏิบัติ 
(1) กระบวนการลดข้ันตอนการบริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง ของ อบจ.พะเยา 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

กองคลงั 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ต่อ) 

 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ (ต่อ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลอืกปฏิบัติ (ต่อ) 
(2) กิจกรรมการจัดบริการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความ    
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ    
ไม่เลือกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 

(3) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- - - - 24,000 ส านักปลัดฯ 

(4) มาตรการปูองกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงานกองทุนฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพจังหวัดพะเยา 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองสาธารณสุขฯ 

(5) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองคลงั 

(6) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ทุกส่วนราชการ 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ใหเ้ป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรในสงักัด อบจ.พะเยา 

 

 

 

200,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

200,000 

 

 

 

- 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 



หน้า  22 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 22 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ต่อ) 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ใหเ้ป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(ต่อ) 

(2) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัดฯ 

(3 )  กิจกรรมการจัดท าแผนภูมิขั ้นตอน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ด า เ น ิน ก า ร จ ัด ท า บ ร ิก า ร
สาธารณะแก่ประชาชนผู้รับบริการ  

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ทุกส่วนราชการ 

2 . 3 . 2  ม ีก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ก า ร
ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการ
อื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
(1 )  ม า ต ร ก า ร ม อ บ อ า น า จ ขอ ง น า ย ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

  
(2)  มาตรการออกค าสั ่ง มอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ปลัด/และหัวหน้าส่วนราชการ  

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

  
(3 )  ม า ต ร กา ร ก าร ม อ บอ า น าจ อ น ุม ัติ 
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ต่อ) 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล  
ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
1) กิจกรรมยกย่อง “ข้าราชการที่ ดี” ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม อุทิศตนในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน ระดับ         
ดีเย่ียม , ดีเด่น 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

ทุกส่วนราชการ 

2) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ     
แก่ “พนักงานจ้างดีเด่น” - - - - 

ไม่ใช้
งบประมาณ ส านักปลัดฯ 

3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น 
ที่ประจักษ ์

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัดฯ 

  
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลัดฯ 

  
2) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ 
แก่บุคคล/ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ - - - - 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลัดฯ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ต่อ) 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ (ต่อ) 

 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ด าเนิน
ชีวิตโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
มาปรับใช ้

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

กองการเจ้าหน้าท่ี/
ส านักปลัดฯ 

 
2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่ อ สั ตย์  สุ จ ริ ต  มี คุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
1) มาตรการด า เ นินการ ให้มี เ จ้ าห น้าที่         
ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีมี เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 

 

ฝุายนิติการ 

2)โครงการการบริหารราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต : มาตรการจัดท า ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ทุกส่วนราชการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชก า ร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ต่อ) 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1)  มาตรการ ให้ ความร่ วมมือกับห น่วย
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

ทุกส่วนราชการ 

2) มาตรการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ อบจ.พะเยาว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ฝุายนิติการ 

3) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน”  - - - - 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝุายนิติการ 

มิติที่ 2 รวม 3 โครงการ 11 มาตรการ 17 กิจกรรม - - - - 24,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

3.1 จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่ เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบั ติ
ราชการตามอ านาจ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกขั้นตอน 

1) โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจ
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดพะเยา ประจ าปี งบประมาณ 
2561 

113,420 - - - -  

2) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - - - - ไม่ใช้งบฯ ฝุายนิติการ 

3)โครงการจัดท าหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 98,000 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

 
4) โครงการจัดท าหนังสือพิมพ์ อบจ.พะเยา 
นิวส์ 650,000 650,000 650,000 650,000 

- 
 

 

5) โครงการจัดท าวารสานสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของ อบจ.พะเยา (รายปักษ์) ประจ าปี 
2565 

- - - - 110,000 กองยุทธศาสตร์ฯ 

6) โครงการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานรอบปี 2564 ของ อบจ.
พะเยา ในรูปแบบปฏิทิน 

- - - - 420,000 กองยุทธศาสตร์ฯ 

7) โครงการจัดท าหนังสือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของสภา อบจ.พะเยา  

- - - - 185,000 
ส านักงานเลขา 
อบจ.พะเยา 

8) โครงการการส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน : มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
(เว็บไซต์) 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ทุกส่วนราชการ 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

3.1จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่ เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนฯ 
(ต่อ) 

9)  โครงการการส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชน : มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ทุกส่วนราชการ 

10) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การรับบริการรับช าระภาษีออนไลน์ 
(ผ่านทางเว็บไซต์) 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองคลงั 

3.2 รับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

1) โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน 
ระดับจังหวัด 60,000 60,000 60,000 60,000 20,000 กองยุทธศาสตร์ฯ 

2) โครงการประชุมประชาคมท้องถ่ิน 
 ระดับอ าเภอ 200,000 200,000 200,000 200,000 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 

กองยุทธศาสตร์ฯ 

3) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เคลื่อนที่ (อบจ.พบประชาชน) 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 

สนง.เลขานุการ 
อบจ.พะเยา 

4)โครงการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว 
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา - - - - 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝุายนิติการ 

5) มาตรการก าหนดข้ันตอน/กระบวนการ 
เรื่องร้องเรียน - - - - 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝุายนิติการ 

6)กิ จ ก ร รม ร าย ง านผ ลกา รตร ว จสอ บ
ข้อเท็จจริ งให้ผู้ร้อง เรียน/ร้องทุกข์ทราบ     
ทางเว็บไซต์หน่วยงาน 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ฝุายนิติการ 

7) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - - - - 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองสาธารณสุขฯ 

 



หน้า  28 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 28 

 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
(ต่อ) 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1) โครงการประชาคมหมู่บ้าน     20,000 
สนง.เลขา อบจ.

พะเยา 
2) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เคลื่อนที่ (อบจ.พบประชาชน) 

30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
สนง.เลขา อบจ.

พะเยา 

3) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง - - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองพัสดุฯ 

4) มาตรการการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

5) โครงการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
จังหวัดพะเยา 

- - - - 50,000 
ฝุายส่งเสริม 
การท่องเท่ียว 

6) โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพศูนย์สามวัย - - - - 300,000 กองการศึกษาฯ 

7) โครงการจิตอาสาช่วยบ ารุงรักษา
สาธารณสถานในท้องถ่ิน 

- - - - 45,000 กองการศึกษาฯ 

8) โครงการจัดต้ังศูนย์สามวัย อบจ.พะเยา - - - - 5,000,000 กองการศึกษาฯ 

9) โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัด
พะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 

- - - - 600,000 ส านักปลัดฯ 

มิติที่ 3 รวม 18 โครงการ 3 มาตรการ 3 กิจกรรม - - - - 7,088,000 - 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และการ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบ
แ ล ะ ร า ย ง า น ก า ร
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในและติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

2) กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ ว มต ร ว จส อ บกา ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การโอนย้าย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

2) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างตัวแทนชุมชน 300,000 300,000 1,000,000 1,000,000 500,000 กองพัสดุฯ 

3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
อบจ.พะเยา 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
กองคลงั/กองพัสดุฯ 

4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อบจ.พะเยา - - - - 

ไมใ่ช้
งบประมาณ 

กองคลงั/กองพัสดุฯ 

5) การสรรหาตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบจ.พะเยา 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ส านักปลัด 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และการ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารงานและศึกษาดูงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

- - - - 80,000 
สนง.เลขานุการ 

อบจ. 

2) กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภา  
อบจ.พะเยา ให้มีบทบาทในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานราชการของ อบจ.พะเยา เช่น 
ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผน , 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี เป็นต้น 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
สนง.เลขานุการ 

อบจ.พะเยา 

3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
สนง.เลขานุการ 

อบจ.พะเยา 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ มชน 
(community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น 
การทุจริต - - - - 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

กองยุทธศาสตร์ฯ 

2) พัฒนาความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย
ในหน่วยงานภาครัฐ , ภาคเอกชน “อปท.ต้าน
การทุจริต”  (MOU) เพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
ปฏิบัติงาน  

- - - - 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
ส านักปลัดฯ 

3) กิจกรรมบูรณาการเพ่ือร่วมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตคอรร์ัปชั่น 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัดฯ 

4) การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (ITA) ประจ าปี 2565 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝุายนิติการ 

มิติ 4 รวม 2 โครงกร 1 มาตรการ 10 กิจกรรม - - - 580,000   
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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มิตทิี ่ 1 : การสร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจรติ 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง         
ฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

ล าดับที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรัง
ท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่ วมต้าน   
ภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ท้ังนี้ 
กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ           
การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทาง  
ในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทาง   
ท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ   
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency)       
หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้น
มาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึง 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1  

 (พ.ศ.2561 – 2565)  
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กรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดพะเยา จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
 ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝุายนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง (สังกัดส านักปลัด) 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา  
เพื่อพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน     
ในการอ้างอิงท่ีใช้ในการประเมินผลงานและส่งผลให้การประเมินเป็นท่ียอมรับ ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย       
ได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร หัวหน้างานสามารถวางแผน/ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิ ธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุด
ความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานจ้าง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องาน     
ท่ีได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

5. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ 2565 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ า      
ทุกวันและส่งให้ธุรการฝุายท่ีสังกัดทุกๆส้ินเดือน 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าป ี

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมาย     
ตามก าหนด 

 
ล าดับที่ 3 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

2.  หลักการและเหตุผล 
 2.1  ด้วยสภาวการณ์เปล่ียนแปลงภายใต้กระแสการปฏิรูประบบราชการและการเปล่ียนแปลง      
ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความต่ืนตัวและเกิดความ
พยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปล่ียน
วิธีคิด  วิธีการท างาน  เพื่อแสวงหา รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ  
ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้องค์การสามรรถใช้และพัฒนาความรู้ท่ีมี
อยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 
 2.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546     
มาตรา 11  ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อน า มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมท้ังต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
  “ในการบริหารราชการแนวใหม่  ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหาราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปล่ียนแปลง
ทัศนคติเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้  ต้ังแต่อดีตต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน  เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ  ในพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า  ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้  เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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  1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง     
  3. ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติ
ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และข้าราชการ  เพื่อให้ทุกคนเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ   ในวิชการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และมีคุณธรรม 
       4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ข้าราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน  เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการ่วมกันให้
เกิดประสิทธิภาพ  ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาล  ก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการท างาน  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  จึงได้จัดท าโครงการขึ้นตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 4 การสร้างเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  วัตถุประสงค์  
3.1  เพื่อปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการท างาน  ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 3.2  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท างานตามเปูาหมายและนโยบายของ 
กระทรวงมหาดไทย 
  -  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
  -  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  -  เกิดความมีประสิทธิภาพ 
  -  เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
 3.3  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน
และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 
 3.4  สร้างจิตส านึกในการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการท างาน 
สามารถตรวจสอบการท างานขององค์กรได้ ด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม 

4.  เป้าหมาย 
 ผู้เข้ารับการอบรม   จ านวน  80 คน 
  1. คณะผู้บริหาร   จ านวน  12 คน 
  2. ประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   จ านวน  24 คน 
  3. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   จ านวน  44 คน 

(หัวหน้าส านักปลัดฯ, ผู้อ านวยการกองทุกกอง, หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าท่ี
กองกิจการสภาฯ และพนักงานจ้าง) 

5.  พื้นที่ด าเนินการ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 



หน้า  36 
 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

36 

 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  อบรมสัมมนา  โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรับฟังบรรยาย การระดมสมอง
การร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ศึกษาดูงาน ตลอดจนการซักถามปัญหาต่าง ๆ จากผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ 
 6.2  ประเมินผลโครงการโดยใช้วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลังจากเข้า
ร่วมโครงการและแบบสอบถามประเมินผลฯ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ  80,000.- บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานเลขาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  บคุลากรปรับเปล่ียนวิธีคิด  วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 10.2  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท างานตามเปูาหมาย  
 10.3  ประชาชนพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 10.4  บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสมารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และชีวิตประจ าวัน 
 10.5  บุคลากรมีความเข้าใจของการท างานเป็นทีม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการท างาน  ก่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 10.6  บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายการท างานของผู้บริหารและเกิดความร่วมมือต่อกันในการ
ท างานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนราชการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานส่วนจังหวัด  
และพนักงานจ้าง 

 
ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานของบุคลากร
ภายในสังกัด อบจ.พะเยา 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นผู้ท่ีมีบทบาท

ส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระท าทุกส่ิงเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  
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เพื่ อ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่ า ด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธี การบริหาร จัดการบ้าน 

เมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  
ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 

เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา  จึงได้จัดท าโครงการฯ นี้ขึ้นมาตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 2 
การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการงานได้
อย่างเหมาะสม 
 3.๒เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมท้ังได้เปิดโลกทัศน์ใน
การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 3.๓ เพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

4. เป้าหมาย 
4.1 ฝุายบริหารและฝุายนิติบัญญัติ  

 4.2 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
 6.๒ ติดต่อประสานวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านระเบียบกฎหมาย และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.๓ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯโดยการบรรยายให้ความรู้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการใช้งบประมาณ  55,300 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1ประเมินจากการสังเกต  และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 10.2 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
 10.3คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เกิดการเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมท้ังได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 

ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2548 ตามนัย
มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ท้ังนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยและประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา พ.ศ. 2552  ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกคน มีหน้าท่ีด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม โบราณสถาน ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
 3. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
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 6. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 10. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า อบจ.พะเยา 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 

4. วิธีการด าเนินการ 
 4.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัด กับ
หัวหน้าส านักปลัด อบจ. ผู้อ านวยการกองทุกกอง ในสังกัด อบจ. พะเยา ในการจะถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของ อบจ. พะเยา 
 4.2 จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่าง หัวหน้าส านักปลัด อบจ. ผู้อ านวยการกองทุกกอง ในสังกัด 
อบจ. พะเยา รองปลัด อบจ. กับปลัด อบจ. พะเยา ในการจะถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ อบจ. พะเยา 
 4.3 จัดท าข้อตกลงระหว่าง ปลัด อบจ. พะเยา กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ในการจะถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ อบจ. พะเยา 
 4.4 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้ประชาชนได้รับ
ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ 
 4.5 จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ 

5. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

6. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – ธันวาคม) ปีงบประมาณ 2565  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 7.1 ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า อบจ.พะเยามีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบ 
 7.2 ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 
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  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง      
ก าหนดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล     
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,       
มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้      
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ   
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
 3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปิดเผยเป็น
การท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าท่ี  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ล าดับที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก 



หน้า  42 
 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

42 

 
 
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีน ามาเผยแพร่ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ 
                ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ พนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ       
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
ท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ
ปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดิน
ด้วยการกระท าทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ง
กรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกันการกระท าทุจริตในระบบ
ราชการด้วย 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดท าโครงการ/มาตรการเสริมสร้าง      
ความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับเปล่ียนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
 2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ   ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

จ านวน  .... คน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2565 
6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

7. วิธีการด าเนินงาน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปล่ียนฐาน
ความคิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารและ
ฝุายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมท่ีดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 
 7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้ เกิดประโยชน์ ส่วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสีย               
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจ            
ท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ      
โดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการ พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้ าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายนิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน    
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
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ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
เจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐาน
การปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ล าดับที่ 3 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล   
และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อม   
ท่ีจะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยท่ีน าสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางปูองกั นและปฏิบัติหน้าท่ีให้ห่างไกลจาก
ต้นเหตุต่างๆ ท่ีน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน     
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับหลายมิติ ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดท ามาตรการ “ปูองกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ขึ้น เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากร  
ในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ    
หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าท่ีท่ีจะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวม        
ของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง    
กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหาย
ต่อประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดพะเยา 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 

ล าดับที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
เมื่อกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัตินั้น ยังมีข้อจ ากัดหลายประการท่ีท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มท่ี 
เนื่องจาก ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ท าให้ไม่สามารถใช้สิทธิท่ีกฎหม ายรองรับไว้ได้ 
เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบประชาธิปไตย เพราะการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยระดับชาติจะ
ประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องอาศัยพัฒนาการของการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นก่อน โดยสร้างความ
เข้าใจและการยอมรับจากประชาชนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นยังเปรียบเสมือนสถาบันฝึกอบรมประชาชนให้
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น 
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 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องมีการจัดฝึกอบรม
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญ 
และสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มท่ี แต่การใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น ต้องเป็นการใช้สิทธิอันเป็น
การชอบธรรมท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้กระท าได้ และการใช้สิทธิตามกฎหมายต้องไม่เป็นการละเมิด
สิทธิผู้อื่น โดยสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่ประชาชนในการต่อต้านการทุจริตตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 1  การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับถึงสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้และน าไปปฏิบัติภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 
 3.4 เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้น าชุมชนกลุ่มต่างๆและประชาชนท่ีให้ความสนใจ ในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นต้น 
 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประธานในพิธีเปิด-ปิดการอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตามเจ้าหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการฝึกอบรม วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ผู้สังเกตการณ์ 

๕. พื้นที่ด าเนินการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๒ ประสานวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแจ้งผู้น าชุมชน ประชาชนท่ีสนใจ 
เข้ารับการอบรมตามโครงการ      
 ๖.๓ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ จ านวนรวม ๖ ช่ัวโมง เนื้อหาอบรม ดังนี้ 
  - การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริต 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณพ.ศ.2561-๒๕๖5 

๘. งบประมาณการด าเนินการ ๘๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 ๑๐.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ๑๐.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้และน าไปปฏิบัติภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 
 10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกและความตระหนึกในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตในท้องถิ่น 
   

ล าดับที่ 2  

1. ชื่อโครงการ  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเคล่ือนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
หลักธรรมาภิบาล  ( Good  Governance )  หรือการบริหารจัดการท่ีดี จัดเป็นแนวคิดส าคัญในการ

บริหารงาน ซึ่งเป็นการปรับระบบราชการสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
หลักส าคัญหลายประการท้ังด้านท่ีน าไปใช้อยู่เสมอ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส านึกรับผิดชอบและ
ความโปร่งใสฯลฯ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีครอบคลุมท้ัง
จังหวัดพะเยาโดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สู่กระบวนการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ราชการส่วนภูมิภาคและภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนในเชิง
รุก  อ านวยความสะดวกพร้อมท้ังเป็นการเยี่ยมเยือนให้ความช่วยเหลือประชาชน อันเป็นหัวใจหลักในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ใน
การบริหารงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  จึงได้จัดท าโครงการ อบจ. 
พบประชาชนจังหวัดพะเยา ตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี  3  ส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี  โปร่งใสและสร้างศักยภาพการท างานให้สู่กระบวนการท างานเชิงรุก เข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นท่ี
ในจังหวัดพะเยา 

3.2เพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความร่วมมือการด าเนินงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นท่ีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.3เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน การด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

3.4 เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของอบจ.พะเยา และเสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ประชาชน ในการ
รักษาสภาพแวดล้อมและเกิดภาพลักษณ์ ภาพพจน์ท่ีดีให้กับองค์กรในระยะยาว 
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3.5 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์บรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นท่ีรวมท้ังให้

ประชาชนจังหวัดพะเยาได้รับบริการจากหน่วยงาน ได้อย่างท่ัวถึงและค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว โดยจัดให้มี
บริการถึงท้องถิ่นของตนเอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพื่อบริหารการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4.2 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างกลไกในการรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

4.3 ประชาชนได้รับข่าวสารและแนวทางนโยบายการด าเนินงาน 
 4.4 ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์ การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่าง รวดเร็ว สะดวกและท่ัวถึง 

4.5 ได้รับทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 
  - ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าท้องท่ี  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน   
  - ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 9 อ าเภอ (รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการ)  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ด าเนินโครงการในจังหวัดพะเยา  ตามแผนงานฯ และออกบริการพร้อมกับโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพะเยาประกอบด้วย 
 5.1 ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าท้องท่ี  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน   
 5.2 ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 9 อ าเภอ (รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการ)    

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1ร่วมกับจังหวัดพะเยาในการออกหน่วยบริการ จังหวัดเคล่ือนท่ีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ในภารกิจอ านาจหน้าท่ีของ อบจ.พะเยา ส่งเสริมความเป็นอยู่ ออกบริการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ีฯแจกปุ๋ย 
  6.2 ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา
เพื่อแจ้งประชาชนผู้น าชุมชนในพื้นท่ีท่ีให้บริการได้รับทราบ 
 6.3สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวนงบประมาณ  120,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนมีโอกาสพบปะผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและเช่ือม

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ี 
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 10.2 ประชาชนได้รับประโยชน์การบริการออกหน่วยเคล่ือนท่ีของ อบจ.พะเยา 
 10.3 หน่วยงานราชการและเอกชนได้รับทราบปัญหา ความต้องการและได้ด าเนินงานตามนโยบายท่ี
ก าหนด 
 10.4ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา  
 10.5 ประชาชนมีความมั่นใจหน่วยงานและผู้บริหาร  สร้างทัศนคติและความพร้อมการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดพะเยา 
                    ประจ าปี พ.ศ.2565   
2. หลักการและเหตุผล 

จังหวัดพะเยา  ต้ังอยู่ในลุ่มน้ าอิงซึ่งเป็นแม่น้ าสาขาของแม่น้ าโขงในลุ่มน้ าโขงตอนกลาง          
โดยครอบคลุม พื้นท่ีลุ่มน้ า ๗,๓๘๘  ตร.กม. มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติ ๒,๒๔๗ ล้าน ลบ.ม. และบางส่วน     
ของพื้นท่ีอยู่ในลุ่มน้ ายม ตอนบนท่ีมีแม่น้ าควร แม่น้ ายม และแม่น้ ายมตอนบนไหลผ่าน แหล่งน้ าผิวดินท่ีส าคัญ 
ได้แก่กว๊านพะเยา มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๒,๘๓๑ ไร่หรือประมาณ ๒๐.๕๓ ตร.กม. ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ าได้      
50 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตรท้ายกว๊านพะเยาในฤดูฝนได้  ๓๐๐,๐๐๐ ไร่และในฤดูแล้ง 
๑๓,๐๐๐ ไร่ หนองเล็งทรายเป็นแหล่งน้ าท่ีเป็นต้นน้ าของล าน้ าอิงมีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ สามารถกักเก็บน้ าได้ 
๔ ล้าน ลบ.ม. แม่น้ าอิงมีต้นก าเนิดจากดอยหลวง ล าน้ าส่วนหนึ่งไหลไปรวมกันท่ีหนองเล็งทรายท าให้เกิดเป็น   
แหล่งน้ าอิง แล้วไหลลงสู่กว๊านพะเยา ความยาวของล าน้ าท่ีอยู่ในพื้นท่ี ๑๕๔ กม. แม่น้ ายมมีต้นก าเนิดจากดอย     
ภูลังกาของเทือกเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอปงช่วงท่ีไหลผ่านจังหวัดพะเยามีความยาว ๑๒๐ กม.  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพะเยา พบว่าศักยภาพทางกายภาพเป็นส่ิงส าคัญและ    
มีส่วนช่วยให้จังหวัดพะเยาสามารถพัฒนาขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดไปได้  เพราะมีแหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์       
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างอาชีพทั้งภาคเกษตรและครัวเรือน 
  สถานการณ์น้ าในช่วงท่ีผ่านมาประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและประสบปัญหาน้ าการเกษตร      
ไม่เพียงพอในช่วงของฤดูแล้ง  มีแนวโน้มของความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น  อีกท้ังมีคุณภาพเส่ือมโทรมมาก     
การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบจึงเป็นเรื่องส าคัญ และจ าเป็นจะต้องมีโครงการปรับปรุงพัฒนาแบบบูรณาการ     
เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ าอย่างยั่งยืนรวมท้ังแก้ไขปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค     
และการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
            ตามความดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้จัดท าโครงการ จัดต้ังศูนย์บริหาร   
จัดการน้ าจังหวัดพะเยา เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  วัตถุประสงค์ส าคัญ  คือ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลน้ าของจังหวัด
พะเยา  เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลในการติดตามสถานการณ์และวางแผนบริหารจัดการน้ า      
ในพื้นท่ีตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลักการและระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนอีกท้ังเพื่อเป็น
ระบบข้อมูลกลางสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ในส่วนงานท่ีส าคัญคือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
สถานท่ีด าเนินการ อาคาร ๑  ( ช้ันล่าง )  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมกับการจัดซื้อครุภัณฑ์        
และอุปกรณ์ตลอดจนติดต้ังระบบศูนย์บริหารจัดการน้ าไว้แล้วเป็นการเบื้องต้นในบางส่วน แต่การปฏิบัติการ        
ไม่ต่อเนื่องโดยขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านสารสรเทศทางภูมิศาสตร์และได้ด าเนินการบางส่วนแล้ว   
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          หนังสือจังหวัดพะเยา ท่ี พย 0023.3/11265 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 แจ้งประสานให้สนับสนุน
การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัด  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณาร่วมมือกับสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  จัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัด  เพื่อบูรณาการบริหารจัดการน้ า      
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ าท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ี       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่ือมโยงกับแหล่งน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน/โครงการ ในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ีให้กับประชาชน      
โดยการปฏิบัติงานส าคัญ คือ การจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ระดับ
จังหวัด ซึ่งภารกิจหน้าท่ีของหน่วยปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย  

1. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า  (องค์การมหาชน)  สสน. มีหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูลและให้ 
ค าปรึกษา 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีบริหารจัดการข้อมูล 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ มีหน้าท่ีตรวจสอบติดตามข้อมูล 
4. จังหวัด มีหน้าท่ีบริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าท่ีบัญชาการ 

ณ  ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ปฏิบัติการเบ้ืองต้น โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนี้ 
      (1) จัดท าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร ๑ (ช้ันล่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พะเยา     
       (2) จัดท าโครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
       (2) จัดจ้างจัดท าปูายไวนิลศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดพะเยา 

             ค าส่ังคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ท่ี 40/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ทรัพยากรน้ าจังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นอนุกรรมการ  
หน้าท่ีและอ านาจส าคัญประการหนึ่ง คือ การรวบรวมเช่ือมต่อบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรน้ าเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับจังหวัด รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรรมการลุ่มน้ า 

            นโยบายผู้บริหารฯ  ท่ีได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญครั้งแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ท่ี 18 มกราคม ๒๕64 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
โดยดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย  การจัดการส่ิงแวดล้อมและ
มลพิษต่างๆ ตลอดจนการดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้และท่ีดิน ท้ังนี้จะด าเนินการฟื้นฟูปรับปรุงศูนย์บริหาร    
การจัดการน้ าจังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่ีมีอยู่เดิมกลับมาพัฒนารูปแบบการใช้งาน
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีในการควบคุมข้อมูลน้ าท้ังระบบให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการน้ าในยุคปัจจุบัน 

           พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา ๑๗  (๒๒)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีในการ    
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ประกอบกับการถือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา  พ.ศ. 2561  -  2565 ในเรื่อง
ของการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
           เพื่อให้การจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดพะเยาในการรองรับปฏิบัติการของศูนย์ข้อมูล
น้ าระดับจังหวัดในการวางระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ าและบริหารจัดการน้ า 
เพื่อให้การขับเคล่ือนการจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนงาน/โครงการ ในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ีให้เกิดสัมฤทธิ์ผล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น              
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3. วัตถุประสงค์ 

                   3.๑  เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังและขับเคล่ือนหน่วยปฏิบัติการให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ     
ส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ 
                    3.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถด าเนินงานหน่วยปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีองค์ความรู้ส าหรับดูแล รักษา วางแผนพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามภูมิสังคม 
                    3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บรรเทา
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
                    3.4 เพื่อประสานงานให้หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  สนับสนุนและใช้งานข้อมูล
สารสนเทศจากหน่วยปฏิบัติการส าหรับน าไปดูแล   รักษา   พัฒนา   ติดตามประเมินผล  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นและจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเช่ือมต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้                                    

4. เป้าหมาย 
                   4.๑ การบ ารุงรักษาระบบ / การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
                   4.2 การศึกษาดูงาน /สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ (งานการเจ้าหน้าท่ี) 
                   4.3 การจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (บุคคลภายนอก) 
                   4.4 การติดตามประเมินผลสถานการณ์ 
                   4.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  

6. วิธีการด าเนินการ 
                  6.๑  ประสานงานร่วมกับจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                    
                  6.2  ติดต้ังระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูล  
                  6.3  ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์/เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยปฏิบัติการ
สารสนเทศฯ 
                  6.4  ติดตาม และประเมินผล  

7. สถานที่ด าเนนิการ 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

9. งบประมาณ 

                  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา จ านวน  6๐๐,๐๐๐  บาท   (หกแสนบาทถ้วน) 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   10.๑ เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศฯ มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์น้ า ตลอดจนวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ าในจังหวัด 
                   10.2 เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และท้องถิ่น         
มีศักยภาพในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นท่ี 
                   10.3 เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศฯ สามารถรายงานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ี
และผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องได้ เช่น การใช้งานระบบข้อมูล การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ GPS      
การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมไปถึงการจัดท าผังน้ า สมดุลน้ า น าไปสู่การเขียนแผนพัฒนา
โครงการด้านน้ า 
 
  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการฝึกอบรมจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

2.หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์ปัญหาส าคัญของประเทศ เช่น ความขัดแย้ง ส่ิงแวดล้อม ภัยพิบัติ และสภาพปัญหา
สังคมต่างๆ ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มหนึ่งท่ีมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคม เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีพลัง
และความคิดสร้างสรรค์   บทบาทของเด็กและเยาวชนจึงไม่เพียงแต่แสวงหาความรู้ทางวิชาการในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว แต่การเข้าไปเรียนรู้ชุมชนท่ีเปรียบเสมือนห้องเรียนทักษะชีวิตทางสังคมและร่วมท ากิจกรรม
ช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมควบคู่กับการเรียนจะเป็นการหล่อหลอมให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพต่อไปใน
อนาคต เพราะนอกจากเด็กและเยาวชนจะได้ฝึกทักษะชีวิตแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการท าความดี 
เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  แต่ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะสามารถส่งเสริมให้
เยาวชนมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น นั่นคือ การท าให้เด็กและเยาวชนได้เห็นพลัง ความสามารถ และศักยภาพของ
ตนเอง ท าให้เกิดความภูมิใจ ซึ่งหากท าได้อย่างนี้ เด็กและเยาวชนก็จะมีก าลังใจในการท าส่ิงท่ีดีๆ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
 งานจิตอาสา เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจ ให้กลุ่มเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้มี
ความเอื้อเฟื้อ หันมาท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เพราะงานจิตอาสาเป็นส่ิงท่ีเด็กและเยาวชนได้หันมาท าความ
เข้าใจในตนเอง และสังคมเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากในปัจจุบัน ปัญหาสังคมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังทาง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม หากไม่รีบช่วยกันแก้ไขให้ทันท่วงที สังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความสับสนวุ่นวาย ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องดีนัก แต่การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้มากเท่าไร สังคมแห่งการแบ่งปัน
เอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้น เท่านั้น  นอกจากจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้ปลดปล่อยพลังท่ีมีในตนเองแล้ว 
ยังเป็นการสร้างคุณลักษณะ ให้มีผลดีต่อสังคมอีกด้วย  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ความตระหนักถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันท่ีมีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางให้เด็ก
และเยาวชนได้ใช้พลังทางความคิดและความสามารถในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมควบคู่กับการ เรียน
โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการท างาน เพื่อให้การท างานด้านจิตอาสามีการขยายในวงกว้างมากขึ้น ในพื้นท่ี 
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จังหวัดพะเยาตามตัวชี้วัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาในการรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวมของสาธารณะ  
3.2 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
3.3 เพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

-นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา จ านวน50คน 
-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาจ านวน   50 คน 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
  -นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจความเป็นนักเรียนจิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะอย่างค่อนข้างถาวรหรือถาวร สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นสุข ตามหลักธรรมาภิบาล 

-นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
5.1เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5.2แต่งต้ังคณะท างานท่ีประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนผู้น าท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น 
5.3 ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย อบจ.พะเยาคณะครู  และนักเรียน   
5.4วางแผนก าหนดวันเวลาสถานท่ีการฝึกอบรมพร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรมและประสาน

วิทยากร 
5.5ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน,คณะครูผู้น าท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการใน

ท้องถิ่นและนักเรียน เพื่อช้ีแจงการด าเนินโครงการฝึกอบรมสร้างจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
จังหวัดพะเยา 

5.6ด าเนินโครงการจัดฝึกอบรมโดยการบรรยายจากวิทยากรและการฝึกปฏิบัติตามวันเวลาท่ีก าหนด 
5.7ประเมินโครงการข้อดีข้อเสียอุปสรรคปัญหาท่ีพบแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

6. กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมจัดฝึกอบรมนักเรียนเพื่อด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
6.2 กิจกรรมอบจ.พะเยา ,คณะครู  และนักเรียน  วางแผนร่วมกันในการด าเนินช่วยเหลือชุมชน 
6.3 กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนตามแผนงานด าเนินการท่ีได้วางไว้ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

8. สถานที่ด าเนินการในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 
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9. งบประมาณ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   จ านวน 76,๐๐๐บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ) 

10. การประเมินผลโครงการ 
 10.1นักเรียนทุกคนได้ฝึกกิจกรรมจิตสาธารณะและเป็นผู้มีพฤติกรรมจิตสาธารณะสามารถปฏิบัติได้
จริง 

- การสังเกตการสอบถามการส ารวจความคิดเห็นแบบทดสอบ 
 10.2นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีคุณลักษณะเป็นผู้น า และมีพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะและ
จิตอาสา 

- การสังเกตการสอบถามการส ารวจความคิดเห็นการประเมินผลแบบสังเกตแบบสอบถาม 

๑1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา 

๑2. ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาและฝึก

กิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
12.2ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างค่อนข้าง

ถาวรหรือถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวันท่ี 18 เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อน้อมร าลึกถึง          
พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ซึ่งได้รับ             
ยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงค านวณล่วงหน้า 2 ปี จะมีการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา
แบบเต็มดวง ท่ีต าบลหว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2411 โดยไม่มีการคลาดเคล่ือน 
ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศไทย ทางอุทยานวิทยาศาสตร์
และดาราศาสตร์ฯ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ น าเสนอความรู้และนันทนาการต่างๆ 
 ดังนั้น งานพัฒนาและส่งเสริมอุทยานการเรียนรู้ฯ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น คือโครงการวันวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี จากประสบการณ์
จริง และเป็นการเพิ่มพูนทักษะการศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  โดยอาศัยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (11) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (6)  
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๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จ    พระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๓ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 2.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ได้ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี จากประสบการณ์จริง และเป็นการเพิ่มพูนทักษะการศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
 1. จัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์     
ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมท้ังมีการแข่งขันตอบค าถามในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  - นิทรรศการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 
  - กิจกรรมการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  - การประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 2. ด าเนินการในวันท่ี 1๘ - 22 สิงหาคม ๒๕65 ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

๔. วิธีด าเนินการ 
 4.1 วางแผนด าเนินโครงการ 
  4.1.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  4.1.2 จัดประชุมคณะท างาน 
 4.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
  4.2.1 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
  4.2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
  4.2.3 การจัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ   ด้าน
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมท้ังมีการแข่งขันตอบค าถามแจกของรางวัลในแต่ละกิจกรรม 
ดังนี้ 
  1. นิทรรศการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 
  2. กิจกรรมการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  3. การประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 4.3 ตรวจสอบ/ประเมินผล 
  4.3.1 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ 
  4.3.2 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 วันท่ี 1๘ - 22 สิงหาคม ๒๕65 
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๖. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี  
จ านวน 1,000 คน 

7. สถานที่ด าเนนิงาน 
 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ     
ดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวน 80,000 บาท (รายละเอียดตามแนบท้าย
โครงการ) การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการอาศัยระเบียบการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว 119  ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการ 
จัดหาพัสดุท่ีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของ
หน่วยงานของรัฐ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. การประเมินโครงการ 
 10.1 ประเมินผลของโครงการโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ  หลังเสร็จส้ิน
กิจกรรม 
 10.2 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.๑ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีและ
ตระหนักเห็นความส าคัญของวิชาดาราศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์  
 11.๒ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ มีประสบการณ์
ตรงในการศึกษาและท าการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ 
 11.๓ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ สามารถ       
น าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปเผยแพร่ให้ผู้อื่น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปี 2565 
2. หลักการและเหตุผล  
 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เกิดจากความห่วงใย    
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
กลุ่มเยาวชน  ท่ีเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจ านวนถึง ๒๑ ล้านคนและเป็นกลุ่มท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยท่ีท่ีต้องการเรียนรู้ในส่ิง
ต่าง ๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอามรณ์ท่ีดีพอรวมท้ังต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท้ังร่างกายและจิตใจจึงทรง
พระกรุณาเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE        
ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ช่ือเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ   TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและ    
รวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นปลูกจิตส านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและความ
ตระหนักว่าการท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าท่ีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ทุกคนในชาติจะต้องร่วมแรง
ร่วมใจกันเป็นพลังแผ่นดินท่ีจะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้น   
การรณรงค์ในกลุ่มเปูาหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่
ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบ าบัดรักษารองรับ
ภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ท้ังนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและปูองกันการกลับมาเสพซ้ า  ตลอดจน    
การสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมปูองกันและ
แก้ไขปัญหา  ยาเสพติด เป็นเสมือนการเติมส่ิงท่ีดีให้กับชีวิตเพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “ เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยา
เสพติด ” 
   ดังนั้น ฝุายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         
ได้ตระหนักถึงความส าคัญถึงคุณภาพชีวิตของ วัยรุ่นและเยาวชน ในจังหวัดพะเยา จึงได้จัดโครงการ รณรงค์
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจ าปี 2565 
เพื่อใช้ในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดพะเยา ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นและเยาวชน ของจังหวัดพะเยา 
 2.2 เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชน ของจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีกิจกรรมการ

แสดงออกทีส่ร้างสรรค์  
3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
        วัยรุ่นและเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา ปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
        วัยรุ่นและเยาวชนในจังหวัดพะเยา สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 
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4.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมและ
ขั้นตอน 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
110,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
200,000 

ก.ค.65 - ส.ค.
65 

 
 
 
 
 
 
ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ ฯ 
อบจ.พะเยา 

2. ขั้นด าเนินการ 1. แต่ง ต้ังค าส่ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม 
3. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้
เรียนรู้และศึกษา ดังนี้ 
- กิ จก รรมอบรม ให้ คว ามรู้ ด้ าน
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
- กิจกรรม To be Number One 
รอบคัดเลือกระดับอ าเภอและรอบชิง
ชนะเลิศระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง - 
ไทยสตริง  พร้อมหางเครื่อง การ
ประกวดเต้นเชียร์ลีดเดอร์ และการ
แข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประเภท 11 
คน  
 

ส.ค.65 - มี.ค.
65 

 
 
 
 
 

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล  
 

1. สรุปและรายงานผล 
2. น าสรุปและรายงานผลมาวางแผน
ในการจัดกิจกรรมต่อไป 

- กันยายน 65 ฝุายส่งเสริม
สุขภาพ ฯ 
อบจ.พะเยา 

 
6. แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
 

  โครงการนี้ ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 331,000 บาท จ าแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 311,000  บาท ได้แก่   

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- กิจกรรม To be Number One รอบคัดเลือกระดับอ าเภอ และรอบชิงชนะเลิศระดับ

จังหวัด ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง - ไทยสตริง การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และการ
แข่งขันฟุตบอล ประเภท 11  คน  



หน้า  63 
 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

63 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝุายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  1. โรงพยาบาลประจ าแต่ละอ าเภอ 
  2. สถานีต ารวจภูธรแต่ละอ าเภอ 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีแต่ละอ าเภอ 
 4. โรงเรียนประจ าในแต่ละอ าเภอ 

5. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

9. สถานที่ด าเนินงาน  
หอประชุมและสนามฟุตบอลโรงเรียนประจ าแต่ละอ าเภอ และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา 

10. การติดตามและประเมินผล 
  แบบประเมินตามโครงการ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE     
อบจ.พะเยา ประจ าปี 2565  ตามกิจกรรมดังนี้  

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมการแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์ To be Number One รอบคัดเลือกระดับ

อ าเภอ และรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง - ไทยสตริง พร้อมหาง
เครื่อง การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขันฟุตบอล ประเภท  11  คน  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เยาวชนของแต่ละโรงเรียน สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
2. เยาวชนในจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์  
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มิตทิี่ 2 การบรหิารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว    
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ         
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ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
 3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2565 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. จัดต้ังคณะท างาน 
          4. ประชุมคณะท างาน 
          5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          6. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          8. รายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม  “ต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อสร้างจิตส านึกและสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนจังหวัดพะเยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงได้ก าหนดให้มีการณรงค์การต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริตข้ึน   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนจังหวัดพะเยา 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์รอบจังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ประชาชนจังหวัดพะเยา  มีจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 2.  ประชาชนจังหวัดพะเยา  ได้ทราบถึงผลกระทบจากการทุจริต 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปรง่ใสในการปฏบิัตริาชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 

ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง) 
2. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นบุคลากรท่ีมี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ี
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาตรา 45/1  ท่ีก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 15 
มีนาคม 2559  และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
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 3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2565 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองการเจ้าหน้าท่ี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ผลที่ผลิต/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อย
กว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
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ล าดับที่ 2  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น
ท่ีมาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหา รส่วนจังหวัด         
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอง ค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ 
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ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดxxxเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหา รงาน
บุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน   
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาตรา 45/1  ท่ีก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด   และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
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พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา 35/5  (2)  ท่ีก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน จังหวัด   มาตรา 39 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด  
มาตรา 39/1 อ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไป
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย  ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้   เป็น
ผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  มาตรา 39 วรรคสอง ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย 
และมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพะเยา 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน .... ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ 2565 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
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 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดท า
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เ กิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ           
ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอน     
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดพะเยา 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการพฒันาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพื่อให้ทราบปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน / นักวิชาการพัสดุ 
 2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง/กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง/กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาตรา 45/1  ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับมาตรา 45 (8)   ท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ
หน้าท่ีจัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหงวัด
จัดท า ท้ังนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  45 (9)  ท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีจัดท า
กิจการอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกโครงการและกิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กระบวนการลดขั้นตอนการบริการประชาชนและผู้ประกอบการในการ 
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ   

ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) มาตรา 3/1 ซึ่งเป็นกฎหมายการ
ปฏิรูประบบราชการ ได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจหน้าท่ีของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน” เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในการจัดเก็บภาษีน้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมโรงแรม 

อบจ.พะเยา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการปฏิรูประบบราชการท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดย
ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางท่ีดี
ต่อการพัฒนาชีวิตและยกระดับมาตรฐานการบริการ  จึงได้จัดท าโครงการ กระบวนการลดขั้นตอนการบริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ ตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 2  การบริหารราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์    
3.1 เพื่อปรับปรุงระบบบริการให้เอื้อต่อการท างานและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ช าระภาษี 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ประกอบการท่ีอยู่ภายใต้กฎหมายบังคับใช้ให้ต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตจังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1  จัดท าหนังสือแจ้งผู้ประกอบการได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 
6.2  การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ โดยการช าระผ่านธนาคาร ระบบออนไลน์ และช าระผ่าน    

ตู้  ATM 
6.3  แจ้งผู้ประกอบการในแนวทาง/วิธีการยื่นแบบช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ผ่านทางอีเมล ทาง

ไลน์ ทางไปรษณีย์  



หน้า  78 
 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

78 

6.4  แจ้งผู้ประกอบการในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเกิดความเป็น
ธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

6.5 ประสานตัวแทนผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ (คลังน้ ามัน) ในการส่งน้ ามันแก่ผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ ฝุายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง  อบจ.พะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
10.2 ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ยื่นภาษี ค่าธรรมเนียมให้ อบจ. พะเยาร้อยละ........  มีความพึง

พอใจ 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง       
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดนด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน 



หน้า  79 
 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

79 

ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจั ด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2552   และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็น
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัด การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชน        
ในท้องถิ่นครอบคลุมท้ัง 9 อ าเภอ นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ี
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 
พ.ศ.2552  มาตรา 45/1  ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   และให้ค านึงถึงการมี      
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ             
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด และตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดพะเยา ท่ีแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของตัวช้ีวัดท่ี 1 
มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ     
พึงพอใจ 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตาม
รูปแบบท่ีก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 24,000.- บาท   
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จ านวน 2 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ี
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานั้นมักจะประสบปัญหาด้านการ 
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อ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมาก     
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม  
และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี     
ถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
เส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45/1  ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมี      
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
โปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เ กิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังนี้   
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา      
ท่ีเหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าส่ังคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
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 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานท่ี
ให้บริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี  

ล าดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน าแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงมีการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความ      
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พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็น
ธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 6.5 จัดให้มีปูายอย่างน้อยสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
 6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)       
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
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2.3  มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เปน็ไปตามหลกัการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปี ท่ีผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ  
ท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้ส้ันลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด              
ท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อม ท้ัง
จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  “กิจกรรมการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาด าเนินการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ 
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ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ 
ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  (1) ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  (2) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  (3) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  (4) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  (5) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  (6) จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  (7) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
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 5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
 
  2.3.2 มีการกระจายอ านานการตัดสินใจเก่ียวกับสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอื่นอีก
หลายฉบับท่ีบัญญัติอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเอาไว้ การท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ 
เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้รองนายกองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณา 
 6.2 ออกค าส่ังมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมาย     
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการ
เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
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 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45/1  ท่ีก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า         
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 35/5  (2)  ท่ีก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
มาตรา 39 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด  มาตรา 39/1 อ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย  ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดไว้   
เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  มาตรา 39 วรรคสอง ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย 
และมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย  
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพะเยา  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
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4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบหมายให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
ส่ังการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าส่ังฯ 
 3. ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกห่นว่ยงาน/บคุคลในการด าเนนิกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ 
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมยกย่อง ข้าราชการ / พนักงานจ้าง / หน่วยงาน /บุคคล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
อุทิศตนในการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   
ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมี ท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดพะเยา  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/บุคคล   
/หน่วยงาน ท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ องค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดพะเยา 
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์
ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะของท้องถ่ิน 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา   
ผู้ท่ีท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอย่างสม่ าเสมอ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละ
และท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลท่ีควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดพะเยา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
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 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติ บุคคล/ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
  ส านักปลัด จึงจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณ/จิตอาสาท างานร่วมกับ
ศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม มีจิต
สาธารณะร่วมกันดูแลแหล่งน้ า/ต้นน้ าในพื้นท่ีรอบกว๊านพะเยาและพื้นท่ีจังหวัดพะเยา  และเป็นแบบอย่าง     
ต่อบุคคลอื่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินการการบริหารจัดการน้ า  ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
การรักษาทรัพย์กรน้ าอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ล าดับที่  1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ด าเนินชีวิตโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอใช้ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤ ติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ี
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลน้ าระดับ
จังหวัดพะเยา คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ า
และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรา ยได้อีกทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกร ท่ีมีการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเ หลือเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชักาล ท่ี 9 มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ าได้ 

4. สถานที่ด าเนินการ 
 พื้นท่ีต าบลเครือข่ายศูนย์น้ าจังหวัดพะเยา 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลน้ าประจ าจังหวัดพะเยา 
 5.2 คัดเลือกประชาชนจากต าบลเครือข่าย 
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ า 
 5.4 ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 สืบเนื่องจากค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวังเพื่อสกัด
กั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับ เรื่อง ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบขึ้น ท้ังนี้ 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่อง การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจหน้าท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วยตามตัวชี้วัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 2 การ
บริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบ เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใสและเป็นธรรม   

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พนักงานจ้างองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณา เรื่อง ร้องเรียน ว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 ๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี มีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
 ๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 โดยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการและลงโทษผู้กระท าผิด เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน     การลงโทษทาง
วินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  ปีงบประมาณพ.ศ.2561-๒๕๖5 

๘. งบประมาณการด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวังและติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ี
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่ เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”   
ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไป สู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  101 
 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10
1 

  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ      
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ  
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



หน้า  102 
 

    แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10
2 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ ”ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
6. วิธีด าเนินการ  
 1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 
 3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 15 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 

- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาขึ้น 
เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานท่ี
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ    
 ขั้นตอนท่ี 1 จ าท าแผ่นพับ/องค์ความรู้เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา   
 ขั้นตอนท่ี 2 จัดท าแผ่นพับ/บทความ องค์ความรู้แจ้งเวียนทุกส านัก/กอง/ฝุาย   
       เผยแพร่แผ่นพับบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ จัดท าหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของจังหวัด
พะเยา มีพื้นท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมท้ังจังหวัด จัดต้ังขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด มี
หน้าท่ีพัฒนาจังหวัด ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่าง ๆตลอดท้ัง
ช่วยเหลือพัฒนางานและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ในจังหวัด
พะเยา เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนกัน ท าให้ในแต่ละปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
มีการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนจังหวัดพะเยาอย่างท่ัวถึงครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  มาตรา 35/4
วรรค5 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี 

โครงการจัดท าหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นอกจากจะเป็น
การปฏิบัติตามระเบียบ ฯ แล้วยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ โดยตระหนักถึงความส าคัญของการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  มาตรา 35/4วรรค5ตาม
ตัวชี้วัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์         
3.๑ เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา   
 3.2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 
 
 

4.เป้าหมาย หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนท่ัวไป  
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5. สถานที่ด าเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
 6.๒ ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของ  อบจ.พะเยา 
 6.3  ด าเนินการตามโครงการฯ 
 6.๔  น าส่งและแจกจ่ายให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 6.5  รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2565 

8.งบประมาณด าเนินการ จ านวน 98,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝุายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป ได้รับทราบผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 10.๒ประชาชนท่ัวไป ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา 
    

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย(เว็บไซต์) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดพะเยา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด  
2.หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท า   

ดังนั้น กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องผ่านกระการประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งตามพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ในการ
ส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะต้องมี
การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน    

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านมา สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาและความต้องการของราษฎรจ านวนมากนั้น 
ยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วม หรือกระบวนการประชาคมในระดับต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย การก าหนดแนว
ทางการพัฒนาหรือการเสนอความเห็นต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากกลุ่มคน 
เพียงบางกลุ่ม จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา              
ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง 

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ได้ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ.ศ.2561 -2564)                      
โดยผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 แต่เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)  ของ อบจ. สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดพะเยา ได้อย่างแท้จริง จึงต้องมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน ตามสถานการณ์บ้านเมือง และสภาพปัญหา
ของท้องถิ่น รวมท้ัง สอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร            
และ อบจ. ได้ด าเนินการออกไปพบปะประชาชน โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอ  
ได้รวบรวมสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน แต่ละพื้นท่ี  เพื่อน าเสนอต่อประชาคมท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบจ. เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาสอดรับ
กับสถานการณ์ ข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบัน รวมท้ังเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐ ได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร  มีโอกาสมาแสดงความ
คิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินการของรัฐ ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมไปถึงการร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ และร่วมกันประเมินผลการด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตยท่ีส าคัญยิ่ง ท้ังนี้  ยังรวมไปถึงการร่วมกันคิดหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน   โดยคนในชุมชน รวมถึงกลุ่มต่างๆ ภาคประชาสังคม (Civil Society) 
เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กรสาธารณประโยชน์ อื่นๆ  เป็นต้น  ตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ในมิติท่ี 3 ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาคมในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 
ร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบจ. น าไปก าหนดแนวทางการ
พัฒนา/ประเด็นการพัฒนา ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง   

3.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม รวมท้ังผู้มีส่วน 
ได้เสียในการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐ ได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการ
ด าเนินการของรัฐ และการตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น 

3.3 เพื่อรับทราบกระบวนการ/ขั้นตอน ของการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทของประชาชน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ท้ัง 9 อ าเภอ   จ านวนตามสัดส่วนการประชุมประชาคม

ท้องถิ่นระดับจังหวัด ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบด้วย 
ล าดับ จ านวน/กลุ่มเป้าหมาย 

1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทุกคน 
2 คัดเลือกจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 
3 คัดเลือกจากประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 
4 คัดเลือกจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 
5 ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน 
6 หัวหน้าส านักงานจังหวัดหรือผู้แทน 
7 คัดเลือกจากประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอ าเภอๆละ 1 คน 
8 คัดเลือกจากประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอ าเภอ    ทุกคน 
9 คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่ในเขตอ าเภอ ๆละ 1 คน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ             
ทุกอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจ าจังหวัด/ศูนย์ ทุกคน 

10 คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 
11 คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการโรงเรียน  /อธิการบดี 

ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ท้ังภาครัฐ เอกชน ทุกแห่งในเขตจังหวัด ไม่เกิน 5 คน 
12 คัดเลือกจากหัวหน้าส่วน หรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่ในเขต จังหวัด                  

ไม่เกิน3คน *นอกจาก (9) (10) (11) 
13 คัดเลือกจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอ าเภอๆละ 1 คน 
14 คัดเลือกจากประธานสมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ าเภอๆละ 1 คน 
15 คัดเลือกจากประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองในเขตอ าเภอๆละ 1 คน 
16 คัดเลือกจากประธานกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/

กลุ่มแปรรูปเป็นต้น  ในเขตอ าเภอๆละ 1 คน 
17 คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน  ในเขตอ าเภอๆละ 1 คน 
18  คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชนอาสาสมัครประชาสงเคราะห์เยาวชน หมอดินกลุ่มพลังทางสังคม

อื่นๆในเขตอ าเภอๆละ 1 คน 
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ล าดับ จ านวน/กลุ่มเป้าหมาย 
19 คัดเลือกจากประธานชมรมผู้สูงอายุ ทุกต าบลทุกชุมชน   อ าเภอๆละ 1 คน  
20 คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว ในเขต

อ าเภอๆละ 1 คน 
21 คัดเลือกจากส่ือมวลชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอหรือจังหวัดนั้น  2 คน (ถ้ามี) 
22 ประธานหอการค้าจังหวดประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่ี  
23 คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้นเพื ่อให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุดจ านวนคนอย่างน้อย ร้อยละ 2 ของสัดส่วนระดับจังหวัด       
ตาม (1) ถึง (22) ท้ังนี้ให้คัดเลือกจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลเป็นอันดับแรก 

หมายเหตุ: 
       - กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนั้น ไม่ได้ถูก
จัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ชุมชนต าบล/ชุมชนเมือง/ชุมชนนครก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้และ สามารถเสนอแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ทุก
ระดับหรือทุกกรณี ท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

5. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมภูกามยาว (ช้ัน 5)  ศาลากลางจังหวัดพะเยา  หรือสถานท่ีตามความเหมาะสม   

6.วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม ระดับจังหวัด ในรูปแบบ 

6.1 เสนอปัญหา /ความต้องการ จากการประชุมประชาคมระดับ อ าเภอ 
6.2 แบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม   
6.3 สรุปผลการประชุม 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณงบประมาณ จ านวน  20,000  บาท   
                  (รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ตามเอกสารแนบท้ายโครงการฯ) 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ได้รับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ ของประชาชน และข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปทบทวน

แก้ไข/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขอ อบจ.และก าหนดแนวทางการพัฒนา/ประเด็น
การพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง   

10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา และรับทราบถึงการด าเนินการของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่ีผ่านมา 

10.3 ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการ/ขัน้ตอน การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ถึงบทบาทและหน้าท่ีของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 2 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอ าเภอ  

2.หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท า   

ดังนั้น กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องผ่านกระการประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งตามพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ในการ
ส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะต้องมี
การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน    

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านมาสามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาและความต้องการของราษฎรจ านวนมากนั้น
ยังขาดกระบวนการการมีส่วนร่วม หรือกระบวนการประชาคมในระดับต่าง ๆ ท่ีหลากหลายการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาหรือการเสนอความเห็นต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากกลุ่มคน
เพียงบางกลุ่ม จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา              
ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง 

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ได้ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ.ศ.2561 -2564)                      
โดยผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 แต่เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
(พ.ศ.2561-2564)  ของ อบจ. สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดพะเยา ได้อย่างแท้จริง จึงต้องมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน ตามสถานการณ์บ้านเมือง และสภาพปัญหา
ของท้องถิ่น รวมท้ัง สอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร 
อบจ.จึงได้จัดท า “โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอ าเภอ” ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาแต่ละพื้นท่ี น ามา
ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาสอดรับกับสถานการณ์ 
ข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียในการด าเนินการต่างๆของภาครัฐได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสารมีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการ
ด าเนินการของรัฐ ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมไปถึงการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วม
ตัดสินใจให้การปรึกษาหารือและร่วมกันประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานใน
วิถีทางประชาธิปไตยท่ีส าคัญยิ่ง ท้ังนี้ยังรวมไปถึงการร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน
ร่วมกันออกแบบอนาคตของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยคนในชุมชนรวมถึงกลุ่ม ต่างๆ ภาคประชาสังคม (Civil 
Society) เช่นกลุ่มชมรมองค์กรสาธารณประโยชน์ อื่นๆเป็นต้นตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 3  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา รวบรวมเป็นข้อมูลน าไป

วิเคราะห์ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -2564) ของ อบจ.ในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนา/ประเด็นการพัฒนา ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง   

3.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสียใน
การด าเนินการต่างๆของภาครัฐได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินการ
ของรัฐ และการตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น 

3.3 เพื่อให้ความรู้กระบวนการ/ขั้นตอน ของการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และบทบาทของประชาชน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ทุกอ าเภอ 9 ครั้ง จ านวนตามสัดส่วนการประชุม

ประชาคมท้องถิ่นระดับอ าเภอ ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบด้วย 
 

ล าดับ จ านวน/กลุ่มเปูาหมาย 
1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอทุกคน 
2 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน 
3 ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน 
4 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน 
5 ท้องถิ่นอ าเภอในอ าเภอ 
6 นายอ าเภอหรือผู้แทน 
7 ก านันในเขตอ าเภอทุกคน 
8 ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอ าเภอทุกคน 
9 คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่ในเขตอ าเภอ  ไม่เกิน 5 คน 
10 ผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมธัยมศึกษาในเขตอ าเภอ ไม่เกิน 5 คน 
11 คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ /เอกชนหรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่

ในเขตอ าเภอ   ไม่เกิน 5 คน 
12 คัดเลือกจากหัวหน้าส่วน หรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจท่ีมีหน่วยงานต้ังอยู่ในเขตอ าเภอไม่เกิน 5 

คน*นอกจาก (9) (10) (11) 
13 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตอ าเภอ   ไม่เกิน 5 คน 
14 ประธานสมาชิกอาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ าเภอ ไม่เกิน 5 คน 
15 ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองในเขตอ าเภอ ไม่เกิน 10 คน 
16 ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป

เป็นต้น ในเขตอ าเภอ  ไม่เกิน 10 คน 
17 คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาลที่อยู่ในเขต

อ าเภอแห่งละ 2 คน 
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ล าดับ จ านวน/กลุ่มเป้าหมาย 
18 คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชนอาสาสมัครประชาสงเคราะห์เยาวชนหมอดินกลุ่มพลังทางสังคม

อื่นๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลท่ีอยู่ในเขตอ าเภอแห่งละ 2 คน 
19 ประธานชมรมผู้สูงอายุ ทุกต าบลทุกชุมชนในเขตอ าเภอ ไม่เกิน 10 คน 
20 คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล ท่ีอยู่ในเขตอ าเภอ แห่งละ 2 คน  
21 คัดเลือกจากส่ือมวลชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอ 2 คน (ถ้ามี) 
22 ประธานหอการค้าจังหวดประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีอยู่ในเขตอ าเภอ (ถ้ามี) 
23 คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้นเพื ่อให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากที่สุดจ านวนคนอย่างน้อยร้อยละ2 ของสัดส่วนระดับอ าเภอ        
ตาม (1) ถึง (22) ท้ังนี้ให้คัดเลือกจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลเป็นอันดับแรก 

 
 4.2 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนั้นไม่ได้
ถูกจัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ชุมชนต าบล/ชุมชนเมือง/ชุมชนนครก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆได้ทุกระดับ
หรือทุกกรณี ท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนนิการ 
ในพื้นท่ีจังหวัด 9 อ าเภอๆละ 1 ครั้ง (หอประชุมท่ีว่าการอ าเภอ/หอประชุมโรงเรียนหรือสถานท่ีตาม

ความเหมาะสม) 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมในแต่ละอ าเภอ ในรูปแบบ 

- การบรรยาย รับทราบปัญหา /ความต้องการ และแนวทางการพัฒนา 
- แบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม   

           - สรุปผลการประชุม 

7.   ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2564 

8.   งบประมาณ  

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ได้รับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ ของประชาชน เพื่อน าไปแก้ไขปัญหา และพัฒนา

ท้องถิ่น ให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง   
10.2ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา และรับทราบถึงการด าเนินการของ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดท่ีผ่านมา 
10.3 ประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการ/ขั้นตอน การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ถึงบทบาทและหน้าท่ีของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 3  

1. ชื่อโครงการ  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชนจังหวัดพะเยา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
หลักธรรมาภิบาล  ( Good  Governance )  หรือการบริหารจัดการท่ีดี จัดเป็นแนวคิดส าคัญในการ

บริหารงาน ซึ่งเป็นการปรับระบบราชการสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
หลักส าคัญหลายประการท้ังด้านท่ีน าไปใช้อยู่เสมอ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส านึกรับผิดชอบและ
ความโปร่งใสฯลฯ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีครอบคลุมท้ัง
จังหวัดพะเยาโดยผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สู่กระบวนการบูรณาการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ราชการส่วนภูมิภาคและภาคเอกชนในจังหวัดพะเยา ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนในเชิง
รุก  อ านวยความสะดวกพร้อมท้ังเป็นการเยี่ยมเยือนให้ความช่วยเหลือประชาชน อันเป็นหัวใจหลักในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ใน
การบริหารงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  จึงได้จัดท าโครงการ อบจ. 
พบประชาชนจังหวัดพะเยา ตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี  3  ส่งเสริม
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี  โปร่งใสและสร้างศักยภาพการท างานให้สู่กระบวนการท างานเชิงรุก เข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นท่ี
ในจังหวัดพะเยา 

3.2เพื่อสร้างกระบวนการส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความร่วมมือการด าเนินงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นท่ีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3.3เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน การด าเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

3.4 เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของอบจ.พะเยา และเสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ประชาชน ในการ
รักษาสภาพแวดล้อมและเกิดภาพลักษณ์ ภาพพจน์ท่ีดีให้กับองค์กรในระยะยาว 

3.5เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์บรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นท่ีรวมท้ังให้
ประชาชนจังหวัดพะเยาได้รับบริการจากหน่วยงาน ได้อย่างท่ัวถึงและค านึงถึงความสะดวก รวดเร็ว โดยจัดให้มี
บริการถึงท้องถิ่นของตนเอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพื่อบริหารการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
4.2 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างกลไกในการรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 
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4.3 ประชาชนได้รับข่าวสารและแนวทางนโยบายการด าเนินงาน 
 4.4 ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์ การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่าง รวดเร็ว สะดวกและท่ัวถึง 

4.5 ได้รับทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนในจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 
  - ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าท้องท่ี  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน   
  - ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 9 อ าเภอ (รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการ)  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ด าเนินโครงการในจังหวัดพะเยา  ตามแผนงานฯ และออกบริการพร้อมกับโครงการหน่วยบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพะเยาประกอบด้วย 
 5.1 ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าท้องท่ี  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน   
 5.2 ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 9 อ าเภอ (รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการ)    

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1ร่วมกับจังหวัดพะเยาในการออกหน่วยบริการ จังหวัดเคล่ือนท่ีเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์ในภารกิจอ านาจหน้าท่ีของ อบจ.พะเยา ส่งเสริมความเป็นอยู่ ออกบริการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ีฯแจกปุ๋ย 
  6.2 ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา
เพื่อแจ้งประชาชนผู้น าชุมชนในพื้นท่ีท่ีให้บริการได้รับทราบ 
 6.3สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวนงบประมาณ  120,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักเลขานุการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนมีโอกาสพบปะผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและเช่ือม

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นท่ี 
 10.2 ประชาชนได้รับประโยชน์การบริการออกหน่วยเคล่ือนท่ีของ อบจ.พะเยา 
 10.3 หน่วยงานราชการและเอกชนได้รับทราบปัญหา ความต้องการและได้ด าเนินงานตามนโยบายท่ี
ก าหนด 
 10.4ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา  
 10.5 ประชาชนมีความมั่นใจหน่วยงานและผู้บริหาร  สร้างทัศนคติและความพร้อมการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา 
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
6. วิธีด าเนินการ   
 1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-455-111 ทางโทรสารหมายเลข 054-455-269  
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ     
มาปฏิบัติ 
 3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ  
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ   
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เป็นส่วนงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอื้อต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการ
แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กล่ินเหม็น 
เสียงดัง  กองสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม  จึงมีหน้าท่ีเร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ
นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
 3. เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ   
 1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 4. ด าเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาส่ัง
การเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) facebook 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 3. ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ี
ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น 
การท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 ท่ีก าหนดให้การ 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลมูลข่าวสาร 
ท่ีก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้ังนี้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผย และเท่ียงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกโครงการและกิจกรรมตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 2  การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

5.พื้นที่ด าเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  -ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  -ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  -ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  -ประกาศ วัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้แก่ ทางเว็ปไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7.ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 

8.งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
 10.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 10.3 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ล าดับที่ 2 

โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดพะเยา  
๑. หลักการและเหตุผล 

จังหวัดพะเยา  ต้ังอยู่ในลุ่มน้ าอิงซึ่งเป็นแม่น้ าสาขาของแม่น้ าโขงในลุ่มน้ าโขงตอนกลางโดยครอบคลุม 
พื้นท่ีลุ่มน้ า ๗,๓๘๘  ตร.กม. มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติ ๒,๒๔๗ ล้าน ลบ.ม. และบางส่วนของพื้นท่ีอยู่ในลุ่ม  
น้ ายม ตอนบนที่มีแม่น้ าควร แม่น้ ายม และแม่น้ ายมตอนบนไหลผ่าน แหล่งน้ าผิวดินท่ีส าคัญ ได้แก่กว๊านพะเยา    
มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๒,๘๓๑ ไร่หรือประมาณ ๒๐.๕๓ ตร.กม. ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ าได้ 50 ล้าน ลบ.ม.     
ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นท่ีการเกษตรท้ายกว๊านพะเยาในฤดูฝนได้๓๐๐,๐๐๐ ไร่และในฤดูแล้ง ๑๓,๐๐๐ ไร่ 
หนอง  เล็งทรายเป็นแหล่งน้ าท่ีเป็นต้นน้ าของล าน้ าอิงมีเนื้อท่ีประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ สามารถกักเก็บน้ าได้       
๔ ล้าน ลบ.ม. แม่น้ าอิงมีต้นก าเนิดจากดอยหลวง ล าน้ าส่วนหนึ่งไหลไปรวมกันท่ีหนองเล็งทรายท าให้เกิดเป็น
แหล่งน้ าอิงแล้ว  ไหลลงสู่กว๊านพะเยา ความยาวของล าน้ าท่ีอยู่ในพื้นท่ี ๑๕๔ กม. แม่น้ ายม มีต้นก าเนิดจาก
ดอยภูลังกาของเทือกเขาผีปันน้ าในเขตอ าเภอปงช่วงท่ีไหลผ่านจังหวัดพะเยามีความยาว ๑๒๐ กม.  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพะเยา พบว่าศักยภาพทางกายภาพเป็นส่ิงส าคัญและมีส่วน    
ช่วยให้จังหวัดพะเยาสามารถพัฒนาขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดไปได้  เพราะมีแหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์  ซึ่งเป็น  
ปัจจัยส าคัญในการสร้างอาชีพทั้งภาคเกษตรและครัวเรือน 
 สถานการณ์น้ าในช่วงท่ีผ่านมาประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน   และประสบปัญหาน้ าการเกษตร      
ไม่เพียงพอในช่วงของฤดูแล้ง  มีแนวโน้มของความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น  อีกท้ังมีคุณภาพเส่ือมโทรมมาก     
การบริหารจัดการน้ าท้ังระบบจึงเป็นเรื่องส าคัญ  และจ าเป็นจะต้องมีโครงการปรับปรุงพัฒนาแบบบูรณาการ     
เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ าอย่างยั่งยืนรวมท้ังแก้ไขปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
และการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
          ตามความดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้จัดท าโครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการน้ า 
จังหวัดพะเยาเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  วัตถุประสงค์ส าคัญ  คือ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลน้ าของจังหวัดพะเยา  
เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลในการติดตามสถานการณ์และวางแผนบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ี 
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหลักการ และระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนอีกท้ังเพื่อเป็นระบบ
ข้อมูลกลางสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ ในส่วนงานท่ีส าคัญ  คือการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
สถานท่ีด าเนินการ อาคาร ๑  ( ช้ันล่าง )  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  พร้อมกับการจัดซื้อครุภัณฑ์        
และอุปกรณ์ตลอดจนติดต้ังระบบศูนย์บริหารจัดการน้ าไว้แล้วเป็นการเบื้องต้นในบางส่วน แต่การปฏิบัติการ      
ไม่ต่อเนื่องโดยขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านสารสรเทศทางภูมิศาสตร์  และได้ด าเนินการบาง    
ส่วนแล้ว   
         หนังสือจังหวัดพะเยา ท่ี พย 0023.3/11265 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 แจ้งประสานให้สนับสนุน  
การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัด  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพิจารณาร่วมมือกับสถาบันสาร 
สนเทศทรัพยากรน้ า ( องค์การมหาชน )  จัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัด  เพื่อบูรณาการบริหารจัดการน้ าใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ าท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่ือมโยงกับแหล่งน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน/โครงการ ในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ีให้กับประชาชน       
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โดยการปฏิบัติงานส าคัญ คือ การจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ระดับจังหวัด ซึ่งภารกิจหน้าท่ีของหน่วยปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย  

1. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า  (องค์การมหาชน)  สสน. มีหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูลและให้ 
ค าปรึกษา 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีบริหารจัดการข้อมูล 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ มีหน้าท่ีตรวจสอบติดตามข้อมูล 
4. จังหวัด มีหน้าท่ีบริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าท่ีบัญชาการ 

ณ  ปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ปฏิบัติการเบ้ืองต้น โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังนี้ 
      (1) จัดท าโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร ๑ (ช้ันล่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พะเยา     
       (2) จัดท าโครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ าระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
       (2) จัดจ้างจัดท าปูายไวนิลศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดพะเยา 

           ค าส่ังคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ท่ี 40/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ า
จังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นอนุกรรมการ  หน้าท่ี   
และอ านาจส าคัญประการหนึ่ง คือ การรวบรวมเช่ือมต่อบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศทรัพยากรน้ าเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับจังหวัด รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรรมการลุ่มน้ า 

          นโยบายผู้บริหารฯ  ท่ีได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ  ครั้งแรก ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม ๒๕64 นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยดูแล
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆ   ตลอดจนการดูแลและบ ารุงรักษาปุาไม้และท่ีดิน ท้ังนี้จะด าเนินการฟื้นฟูปรับปรุงศูนย์บริหารการ
จัดการน้ าจังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท่ีมีอยู่เดิมกลับมาพัฒนารูปแบบการใช้งานเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีในการควบคุมข้อมูลน้ าท้ังระบบให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการน้ าในยุคปัจจุบัน 

         พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   
๒๕๔๒  และแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา ๑๗  (๒๒)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีในการ    
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการปูองกันและบรรเทาสาธารณ  
ภัย  ประกอบกับการถือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา  พ.ศ. 2561  -  2565         
ในเรื่องของการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
         เพื่อให้การจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดพะเยาในการรองรับปฏิบัติการของศูนย์ข้อมูลน้ าระดับ
จังหวัดในการวางระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ าเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์น้ าและบริหารจัดการน้ า เพื่อให้
การขับเคล่ือนการจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
งาน/โครงการ ในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ีให้เกิดสัมฤทธิ์ผล จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น              
๒. วัตถุประสงค์ 

                   ๒.๑  เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังและขับเคล่ือนหน่วยปฏิบัติการให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ     
ส าหรับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ 
                    2.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถด าเนินงานหน่วยปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีองค์ความรู้ส าหรับดูแล รักษา วางแผนพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    
และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามภูมิสังคม 
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                    2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บรรเทา
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
                    2.4 เพื่อประสานงานให้หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  สนับสนุนและใช้งานข้อมูล
สารสนเทศจากหน่วยปฏิบัติการส าหรับน าไปดูแล   รักษา   พัฒนา   ติดตามประเมินผล  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นและจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน รวมท้ังบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเช่ือมต่อกับจังหวัดข้างเคียงได้                                    

๓. เปา้หมาย 
                   ๓.๑ การบ ารุงรักษาระบบ / การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
                   3.2 การศึกษาดูงาน /สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ (งานการเจ้าหน้าท่ี) 
                   3.3 การจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (บุคคลภายนอก) 
                   3.4 การติดตามประเมินผลสถานการณ์ 
                   3.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 ๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  

๕. วิธีการด าเนินการ 
                  ๕.๑  ประสานงานร่วมกับจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                    
                  ๕.2  ติดต้ังระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูล  
                  ๕.3  ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์/เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยปฏิบัติการ
สารสนเทศฯ 
                  ๕.4  ติดตาม และประเมินผล  

๖. สถานที่ด าเนินการ 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

๘. งบประมาณ 

                  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา จ านวน  6๐๐,๐๐๐  บาท   (หกแสนบาทถ้วน) 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                   ๙.๑ เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศฯ มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์น้ า ตลอดจนวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ าในจังหวัด 
                   9.2 เจ้าหน้าท่ีหน่วยปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นท่ี 
                   9.3 เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศฯ สามารถรายงานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การใช้งานระบบข้อมูล การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และGPSการบ ารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมไปถึงการจัดท าผังน้ า สมดุลน้ า น าไปสู่การเขียนแผนพัฒนาโครงการด้านน้ า 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
       4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การควบคุมภายในเป็นประบวนการท่ีรวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุม
ภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่เป็นกระบวนการท่ีมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ใน
กระบวนการปฏิบัติงานประจ าวันของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝุายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามผล 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการ
ประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากระเบียบฯ ดังกล่าว ท าให้องค์กรต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตาม
แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะท าให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่เดิมยังคง
สามารถปูองกันและลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต ในมิติท่ี4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ฝุายบริหาร ฝุายปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การ
รายงานรวมถึงวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 3.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สินการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หน่วยงานท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) 
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 6.2 จัดท าบันทึกแจ้งส านัก/กองให้ด าเนินการ ดังนี้ 

6.2.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับ
หน่วยงานย่อย) 

6.2.2 จัดท าค าส่ังแบ่งงานภายใน มอบหมายภารกิจให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
 6.3 จัดท าบันทึกแจ้ง ส านัก/กอง ด าเนินการจัดท าระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามแบบฟอร์มแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของ คตง. ดังนี้ 

6.3.1 จัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
6.3.2 จัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
6.3.3 จัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
6.3.4 จัดท าแบบรายงานประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

6.4 รวบรวมเอกสารจากหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง) โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง) เพื่อจัดท ารายงานในระดับองค์กร (อบจ.พะเยา) ดังนี้ 

6.4.1 จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
6.4.2 จัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 
6.4.3 จัดท ารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
6.4.4 จัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปส.) 
6.5 เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ต่อผู้บริหารเพื่อ

เห็นชอบและลงนามในรายงานฯและน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบภายในต่อไป 
6.6 จัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบข้อ 6) ดังนี้ 

6.5.1 ผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา 
6.5.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
6.5.3 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ท าให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในองค์กร มีความถูกต้องครบถ้วน

เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

10.2 ท าให้หน่วยงานภายในองค์กร ลดข้อผิดพลาดในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
 หน่วยตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการท่ี
ให้ความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดีขึ้น รวมท้ังช่วยให้องค์กร บรรลุถึงเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วย
การประเมินและปรับปรุง ประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการก ากับ
ดูแล อย่างเป็นระบบ โดยมีการด าเนินงานภายใต้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ข้อ 5 “การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผนงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ 
ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ” 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 8 “ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย”  

การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีเป็นขั้นตอนท่ีนับได้ว่ามีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ ของการ
ตรวจสอบภายในเป็นอย่างมากเนื่องจากแผนการตรวจสอบท่ีดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบยังมีไว้
เพื่อให้ผู้บริหารรับรู้และพิจารณาความเหมาะสม ถึงขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในช่วง
เวลา 1 ปี และให้ความสนับสนุนโดยการจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการตรวจสอบดังกล่าว ตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง
และมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 
 3.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน ว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบควบคุมภายในท่ีวางไว้มี
ความเพียงพอและเหมาะสม 

 3.4 เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิตหน่วยรับตรวจท่ีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 

6.2 เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

6.3 ส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและส่งให้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติ 

6.4 ตรวจสอบตามแผนท่ีก าหนด (ปฏิบัติงานตรวจสอบ) 
6.5 รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาส่ังการ 
6.6 ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

7. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลท่ีดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานปูองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริตและเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 10.2 ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท าให้องค์กรได้ข้อมูล
หรือรายงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบและเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 10.3 ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการ
ตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญท่ี
ช่วยปรับปรุงระบบงาน ให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วย
ลดเวลา และค่าใช้จ่าย เป็นส่ือกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน และลดปัญหาความ
ไม่เข้าใจในนโยบาย 
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4.2 การสนบัสนนุให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางทีส่ามารถด าเนนิการได้ 

ล าดับที่ 1 
๑. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ   
                           บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง การโอนย้าย 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วย การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุง

เปล่ียนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลท้ังส้ิน จึงอาจกล่าวได้ว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จอย่างยั่งยืน
ขององค์กรนั้นอยู่ท่ีคุณภาพของคนในองค์กรนั้น 

โดยท่ีปัจจุบันปัญหาการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิ่ม  มากขึ้น 
และเกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง 

เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งต้ังการโอนย้ายนี้ขึ้นมา  ตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 4 การ
เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานบริหารงานบุคคล ของ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา 
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
3.3 เพื่อให้การด าเนินการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ถูกต้อง

ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง       

4. เป้าหมายผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและประชาชนโดยท่ัวไป 

5. พื้นที่ด าเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และลงเว็บไซด์ของ อบจ.พะเยา 

7. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2565 

8.งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ไม่เกิดข้อร้องเรียนในการบรหิารงานบุคคล 
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ล าดับที่ 2 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเมื่อวันท่ี 24  กุมภาพันธ์  2560  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด  180  วันนับแต่วันประกาศ 
พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์ให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยจะใช้แทน
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่เดิม  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกท้ังเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวกให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เพื่อปูองกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาครัฐ  จึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการ่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาส
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญตามตัวช้ีวัดคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ในมิติท่ี 4 การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อเป็นเครื่องในการบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังขั้นตอน 
เครื่องมือและเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนหรือตัวแทนในพื้นท่ีแต่ละโครงการ/งาน จ านวน 2 คน 

5.พื้นที่ด าเนินการในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 
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6.วิธีด าเนินการ 
 6.1ผู้น าชุมชนคัดเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง
 6.2 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 คณะกรรมการประชุม เมื่อมีการด าเนินการตรวจรับงานทุกครั้ง เพื่อเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และ
ทราบกระบวนการตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  
 6.4 แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าด าเนินการของผู้ว่าจ้างไปยังหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ีพร้อมรายช่ือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบและอ านวยความสะดวกให้แก่       
ผู้ว่าจ้าง 

7.ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 -2565 

8.งบประมาณด าเนินการ  500,000 บาท 

9.ผู้รับผิดชอบ  กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น สาธารณชนจะช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของโครงการ 
 10.2 สร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะ
ระหว่างกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มและลดข้อโต้แย้ง 

10.3 การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกการเป็น
เจ้าของการตัดสินใจ 
 10.4 การคงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม จากกระบวนการตัดสินใจท่ีโปร่งใสและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมจะสร้างความเช่ือถือต่อสาธารณะชนและเกิดความชอบธรรม 
 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดพะเยา 
6. วิธีด าเนินการ  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้ อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง/กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารจังหวัดพะเยา ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหาย      
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แก่อง ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และท าให้การ แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น               
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าส่ัง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเส่ียงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ถูกตรวจสอบ  
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  จึงได้
จัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมอบรม  ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ีจัดขึ้น 
หรือหน่วยงานต่างๆท่ีด าเนินการจัดอบรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเข้ารับการอบรม 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 80,000.- บาท หรือตามโครงการก าหนด 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทกุภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็น ท่ี    
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเหตุผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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