
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ป ี 

(พ.ศ. 2560-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

(เล่ม 2) 



ค ำน ำ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนการบริหารงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้ประกาศเจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี และเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดฯ เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการ  
เป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุ
เจตจ านง ดังกล่าว  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มกีารจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
5 ปี  (พ.ศ. 2560 -2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ดี และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็น
องค์กรภาครัฐ  สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นเครื่องมือ ส าคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจ านงและ
นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าวข้างต้น  
และเป็นต้นแบบในการขยายแนวคิดและเครือข่ายการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                    หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 1 

1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2 

1.3 ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         3 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560– 2564) 4 

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 2.1 มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต          5 

 2.2 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต        19 

 2.3 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน       35 

 2.4 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ       47 

     การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ          61 

3.1 มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 1          62 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 2          66 

 

 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง                                                                                                                    หน้า 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 3          69 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 4          72 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 5          75 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 6          78 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 7          84 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 8          86 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 9          95 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 10          104 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 11          111 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 12          113 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 13          115 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 14          125 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 15          127 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 16          129 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 17          141 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 18          151 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 19          153 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 20          155 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 21          157 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 22          160 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 23          163 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง                                                                                                                    หน้า 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 24          165 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 25          169 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 26          171 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 27          174 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 28          177 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 29          179 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 30          184 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 31          187 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 32          189 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 33          191 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 34          194 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 35          197 

 

3.2 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 36          199 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 37          204 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 38          208 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 39          222 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 40          224 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 41          234 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 42          236 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง                                                                                                                    หน้า 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 43          238 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 44          264 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 45          266 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 46          268 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 47          277 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 48          303 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 49          305 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 50          307 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 51          310 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 52          324 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 53          326 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 54          328 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 55          332 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 56          334 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 57          340 

- โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 58          345 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 59          363 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 60          365 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 61          370 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 62          374 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 63          377 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง                                                                                                                    หน้า 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 64         379 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 65         381 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 66          385 

 

3.3 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 67          392 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 68          394 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 69          399 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 70          402 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 71          405 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 72          410 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 73          413 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 74          415 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 75          417 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 76          419 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 77          422 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 78          425 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 79          427 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 80          430 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 81          436 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง                                                                                                                    หน้า 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 82          439 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 83          445 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 84          452 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 85          453 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 86          454 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 87          456 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 88          457 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 89          458 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 90          460 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 91          462 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 92          467 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 93          471 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 94          473 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 95          479 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 96          482 

 

3.4 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 

การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 97          484 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 98          486 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 99          488 



สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง                                                                                                                    หน้า 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 100         493 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 101         497 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 102           501    

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 103         507     

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 104         522    

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 105         525     

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 106         529    

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 107         539    

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 108         552    

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 109         563    

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 110         572    

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 111         579    

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 112         584 

 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 113         586 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 114         588 

 

 3.5 มิติที่ 5. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ       47 

     การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 115         594 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 116         597 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 117         599 



- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 118         601 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 119         610 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 120         617 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 121         620 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดับที่ 122         622 

 

ภาคผนวก 

 - ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 เรื่อง เจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต        

 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 หลักกำรและเหตุผล 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  
เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่
กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต นั้น   

  เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ดังกล่าวข้างต้น  
รวมทั้งเพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ดี มีการบริหารงานด้วยความสุจริต 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้ าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการอย่างยั่งยืนต่อไป นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้ประกาศเจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามโดย
เคร่งครัด โดยมีรายละเอียดของแนวทางการด าเนินการนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตเพ่ือเป็นการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ดี มี 7 ด้าน ดังต่อไปนี้  
  1. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ด้านการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ ให้บุคลากรในสั งกัดฯ มีความรู้  ความเข้าใจ  
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  
  3. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการตรวจสอบองค์กร  
  5. ด้านการควบคุมภายใน 
  6. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  7. กรณีพบการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ด าเนินการสอบสวนตามกระบวนการแห่ง ระเบียบกฎหมายที่
เกีย่วข้อง และลงโทษขั้นสูงสุดต่อผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี ้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะท างาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1411/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 และได้มอบหมายให้ 
ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ข้ึน 

  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนฯ 
  1) เพื่อเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ด ี
  2) เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็น
องค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  3) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้การขยาย
แนวคิดและเครือข่ายการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อไป 
 
  เป้ำหมำย 
  เอกสารแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแบบฟอร์มรายงาน
ประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 70  
 
  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนฯ 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
  2) การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กร
ภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  3) เกิดความร่วมมือระหว่างส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และสามารถขยายแนวคิดและเครือข่ายการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
 



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนในท้องถ่ิน

1) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวชิาชีพตาม     
สายงาน

150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        กองการเจา้หน้าท่ี

2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการท างาน”

250,000        250,000        250,000        250,000        250,000        กองการเจา้หน้าท่ี

3) โครงการอบรมฝึกหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรมจริยรรมในการ
ท างานส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่"

260,000        260,000        260,000        260,000        260,000        กองการเจา้หน้าท่ี

4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจดัการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management : KM)

150,000        - - - - กองการเจา้หน้าท่ี

5) โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการลงโทษทางวนัิย การให้ออกจากราชการ การอทุธรณ์และการ
ร้องทุกข ์และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่"

90,000          120,000        120,000        120,000        120,000        กองการเจา้หน้าท่ี

6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศขา้ราชการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัและพนักงานจา้งใหม่ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่”

70,000          100,000        100,000        100,000        100,000        กองการเจา้หน้าท่ี

ส่วนท่ี 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ / กิจกรรม / มาตรการภารกิจตามมิติ
   หน่วยงาน     

 ที่รับผิดชอบ
             หมายเหต ุ             

(รายละเอียดที่ส าคัญ)

1.1 การสร้างจติส านึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากรท้ังขา้ราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ขา้ราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและ   
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
7) โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 รร.ในสังกดัฯ

8) มาตรการลงเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม

- - - - - ส านักการศึกษาฯ จดัท าสมุดลงเวลาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมเพื่อให้เจา้หน้าท่ีทุกคนมาลง
ลายมือช่ือด้วยตนเองในการมาปฏิบัติงาน
ทุกคร้ัง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของส านัก
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีความ
ซ่ือสัตยต่์อตนเองในการมาลงลายชื่อด้วย
ตนเอง มีความตระหนักในความซ่ือสัตย ์
โดยการปลูกฝังการมาท างานให้ตรงเวลา

9)  มีการจดัท าและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ พ .ศ. 2553 ,ประมวล
จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ พ.ศ.2553, ประมวลจริยธรรมขา้ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 และประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554

- - - - -   ส านักปลัดฯ,   
กองการเจา้หน้าท่ี

10) การจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชาและ
การจดัท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชา

- - - - - กองการเจา้หน้าท่ี

   หน่วยงาน     
 ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนท่ี 2

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพใน
สถานศึกษาท าให้ครู บุคลากร ผู้เรียน 
และผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา และ
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. อยา่งมี
คุณภาพ

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ

11) การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ได้แก ่      
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย ์ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
(รับผิดชอบกรณีละเมิด) และฝ่ายวนัิยและและส่งเสริมคุณธรรม กองการ
เจา้หน้าท่ี(รับผิดชอบกรณีวนัิย เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ี
เกี่ยวขอ้งก าหนด

- - - - - ส านักปลัดฯ, กอง
การเจา้หน้าท่ี

12) การแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขา้ราชการเมืองฝ่ายบริหาร
ขา้ราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- - - - -     ส านักปลัด,  
กองกจิการสภาฯ

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤตติามประมวล
จริยธรรม

13)  มีการจดัท าและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ พ .ศ. 2553 ,ประมวล
จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่ พ.ศ.2553, ประมวลจริยธรรมขา้ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 และประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554

- - - - -   ส านักปลัดฯ,   
กองการเจา้หน้าท่ี

14) โครงการอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งใหม่ ในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่”

70,000          100,000        100,000        100,000        100,000        กองการเจา้หน้าท่ี

15) โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการลงโทษทางวนัิย การให้ออกจากราชการ การอทุธรณ์และการ
ร้องทุกขแ์ละแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่”

90,000          120,000        120,000        120,000        120,000        กองการเจา้หน้าท่ี

16) กจิกรรมการคัดเลือกขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง “ผู้ท่ีสมควรได้รับการยกยอ่ง” (กรณี
ประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่)

- - - - - กองการเจา้หน้าท่ี เป็นกจิกรรมท่ีด าเนินการทุกปีโดยไม่ใช้
งบประมาณ

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     

 ที่รับผิดชอบ
             หมายเหต ุ             

(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนท่ี 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
17) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 600,000 600,000 700,000 800,000 800,000 โรงเรียนในสังกดัฯ

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
18) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

- - - - - กองการเจา้หน้าท่ี

19) การประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) - - - - - ส านักปลัดฯ
20) การเขา้รับการตรวจประเมินตามตัวช้ีวดัต่างๆ - - - - - ทุกส่วนราชการ

21) โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนท่ีภาษีและระบบสารสนเทศโปรแกรม
การรับช าระภาษีผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรมต่อเน่ือง

กองคลัง

22) โครงการบริหารจดัการศูนยเ์ครือขา่ยเพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริม
ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่

3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     กองแผนฯ

   22.1) โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมเพื่อ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

342,000        - - - -

23) การจดัท าส าเนากฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ คู่มือ แนวทางการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ ท่ีเป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของแต่
ละส่วนราชการ รวมท้ังประมวลจริยธรรมและเจตจ านงและนโยบายการ
บริหารงานด้วยความสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่
 ลว. 28 ก.พ. 60 ให้ทุกส่วนราชการเพื่อก าชับให้บุคลากรในสังกดั
ยดึถอืและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

- - - - - ทุกส่วนราชการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

กลุ่มเป้าหมายบางส่วนเป็นบุคลากรในสังกดั

เป็นกรอบในการควบคุมการท างาน และ
มีการแสดงเอกสารหลักฐานในการท างาน
ของบุคลากรตามอ านาจ หน้าท่ี และ
ระเบียบกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ประกอบตัวชี้วดัต่างๆดังนั้นการผ่าน
เกณฑ์การประเมินในมิติท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
ความโปร่งใส,การปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการ การไม่กระท าการอนัเป็นการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ยอ่มสะท้อนให้เห็น
ถงึการมีจติส านึกของบุคลากรในระดับหนึ่ง

ครูและบุคลากรโรงเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในวชิา/งานท่ีรับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ส่วนท่ี 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     

 ที่รับผิดชอบ
             หมายเหต ุ             

(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการตอ่ตา้นการทุจริต

24) โครงการบริหารจดัการศูนยเ์ครือขา่ยเพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริม
ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่

3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     กองแผนฯ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนเป็นผู้แทน        
ภาคประชาชน ส่ือมวลชน และผู้สนใจ

  24.1 โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมเพื่อ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

342,000        - - - -

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ

25) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

440,000        1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     ส านัการช่าง เป็นการให้ความรู้ในการป้องกนัและ
ผลเสียของการรวมรวมบทลงโทษ

26) โครงการรณรงค์ด้านการป้องกนัและก าจดัเศษวสัดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรเพื่อป้องกนัและลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ประจ าปี 
2560

14,400          1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     ส านัการช่าง 1. กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้มีอาชพี
เกษตรกร อาทิ ท าไร่ขา้วโพดในเขต
อ าเภอแม่แจม่                                 
     2. เป็นการให้ความรู้ในการป้องกนั
และผลเสียของการเผารวมบทลงโทษ

27) โครงการการจดัการร่วม : Thailand 4.0 ประเทศไทยจะน่าอยู่
อยา่งไรในภาวการณ์เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองในวนั
ส่ิงแวดล้อมไทยประจ าปี 2560 พ.ศ. 2559 สืบสานพระราชปณิธาน
ของพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ (โครงการวนัส่ิงแวดล้อม ช่ืออาจมีการ
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุัน)

483,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ส านัการช่าง 1. กลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ประกอบ
ด้วยทสม., หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, 
สถาบันการศึกษาในเขต อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ และผู้ทีสนใจ                      
 2. มีการเสวนาปัญหาและแนวทางการ
รักษาส่ิงแวดล้อม, กจิกรรมปลูกต้นไม้, 
ปลูกป่า                                        
3. มีการจดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้
ต่างๆ

28) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ยกตัวอยา่งโครงการ เช่น โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นคุณธรรมตามรอย
พระยลุคลบาท ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 199,400 
บาท

5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     กองกจิการสภาฯ

1.2 การสร้างจติส านึกและความ
ตระหนักแกป่ระชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

ส่วนท่ี 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

(พ.ศ. 2560 - 2564 )



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต

ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
29) โครงการประกวดโรงแรม เกสท์เฮาส์รีสอร์ท ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ดีเด่นประจ าปี 2559

70,000          100,000        100,000        100,000        100,000        กองคลัง

30) โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการโรงแรมและสถานประกอบการน้ ามันและยาสูบ

350,000        350,000        350,000        350,000        350,000        กองคลัง

31) รับช าระภาษีนอกสถานท่ีการตรวจสอบสถานประกอบการและ
ออกหน่วยบริการเคล่ือนท่ีให้ความรู้แกป่ระชาชน

20,000          20,000          20,000          20,000          20,000          กองคลัง

32) โครงการสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน - 30,000 35,000 40,000 40,000 รร.ในสังกดัฯ โรงเรียนได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
จดัต้ังงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจติส านึกด้าน
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้
ใกล้ชิดกบัพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า
ประโยชน์ ความสวยงาม อนัจะกอ่ให้เกดิ
ความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป

33) โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักการศึกษาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ปกครอง ให้
มีทัศนคติและความรู้ความเขา้ใจใหม่ต่อ
การรับบทบาทหน้าท่ีในการเล้ียงดู ซ่ึงจะ
ด าเนินการโครงการโดยจดัการอบรมให้
ความรู้เพื่อการพัฒนาตัวผู้ปกครองเอง 
และให้ความรู้แกผู้่ปกครองเกี่ยวกบัเร่ือง
พัฒนาการทางสมองตามชว่งวยั  การดูแล
เล้ียงดู และการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา
ในโรงเรียนให้เขม้แขง็ต่อไป

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง

34) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง (โครงการหลัก)

1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     1,600,000     ส านักปลัดฯ

     34.1 ตัวอยา่ง(โครงการยอ่ยท่ี1) โครงการฝึกอบรมการเรียบรู้ตาม
รอยพระยคุลบาทปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อ าเภอสันทราย รุ่นท่ี 1

325,000        - - - -

ส่วนท่ี 2

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
     34.2 ตัวอยา่ง(โครงการยอ่ยท่ี2) โครงการอบรมให้ความ รู้แก่
ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รุ่นท่ี 1

298,000        - - - -

35) โครงการโรงเรียนพอเพียง  ไม่มีงบประมาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 รร.ในสังกดัฯ เพื่อจดักจิกรรมท่ีส่งเสริมให้เกดิการ
เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
และหลักการทรงงานรวมถงึพระราช
กรณียกจิในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างนักเรียนให้เป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขท่ีมีสานึก
รักษ์ในท้องถิ่นของตนเองและสามารถ
ด าเนินชีวติโดยนาเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไปประยกุต์ใชไ้ด้

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสตัยส์จุริต

36)  โครงการค่ายคุณธรรมตามแนวทางวถิพีุทธ - 300,000 400,000 400,000 500,000 รร.ในสังกดัฯ เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนโรงเรียนต้นแกว้
ผดุงพิทยาลัย ใหเปนผูท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จงึ
ไดจดัท าโครงการค่ายคุณธรรมตาม
แนวทางวถิพีุทธ ขึ้นเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประ
สงคในการด ารงชวีติประจ าวนัอยา่งยั่งยนื

37)  โครงการเขา้ค่ายคุณธรรมพุทธบุตร 82,100 82,100 82,100 82,100 82,100 รร.ในสังกดัฯ จดักจิกรรมให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย ์
สุจริต มีความสามัคคี มีวนิัย มีความ
รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาท่ีตนนับถอื

(พ.ศ. 2560 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)

ส่วนท่ี 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี

1.3 การสร้างจติส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
38) การจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง - - - - - รร.ในสังกดัฯ นักเรียนมีคุณลักษณะ อนัพึงประสงค์ 

สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความถกูต้องและ
ความเป็นธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกนัต่อ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนั ไม่ทุจริต ไม่
โกง ไม่ยอมรับและรังเกยีจพฤติกรรม
ทุจริตและการโกง ทุกรูปแบบ

39) โครงการค่ายผู้น าเยาวชน : พัฒนาศักยภาพทักษะชีวติเพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัในวยัรุ่น

๑๔๒,๒๕๐ ๑๔๒,๒๕๐ ๑๔๒,๒๕๐ ๑๔๒,๒๕๐ ๑๔๒,๒๕๐ ส านักการศึกษาฯ เพื่อให้ผู้น าเด็กและเยาวชนได้น าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชวีติ และจดั
กจิกรรมปกป้องเพื่อเยาวชน ใน
สถานศึกษา และชมุชนเป็นเยาวชนท่ีมี
ความซ่ือสัตวสุ์จริต ครองตนได้ เป็นผู้น า 
และผู้ตามได้ในสังคม

40) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักการศึกษาฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน า
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาไป
ปรับเปล่ียนใชใ้นการด าเนินชวีติให้เป็นไป
อยา่งถกูต้อง, ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความ
เปล่ียนแปลงของสังคมปัจจบุัน

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการตอ่ตา้นการทุจริต

41)  โครงการต้นกล้าประชาธปิไตย  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รร.ในสังกดัฯ จดักจิกรรมให้ความรู้และความเขา้ใจท่ี
ถกูต้องเกี่ยวกบัการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุขการเป็นผู้น าท่ีดี และสร้างสภา
นักเรียนของโรงเรียนความเขม้แขง็ขึ้น

ส่วนท่ี 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



มิติที ่1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
ปี 2560  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ  งบประมาณ
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
42) โครงการรับน้องสร้างสรรค์รวมใจม่ันสู่ร้ัวต้นแกว้ฯ - 20,000 30,000 40,000 50,000 รร.ในสังกดัฯ เพื่อสร้างความสัมพันธท่ี์ดีในกลุ่มของน้อง

ใหม่กบัรุ่นพี่และคณะครู ท าความคุ้นเคย
กบัสถานท่ีภายในโรงเรียน ชว่ยให้
นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน มีความรู้เร่ืองหน้าท่ี ภาระ
รับผิดชอบ ได้รับทราบบทบาทของตนเอง
 ตลอดจนวธิปีฏิบัติตนท่ีเหมาะสมภายใต้
กฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้น

43) โครงการสภานักเรียน - 40,000 40,000 50,000 60,000 รร.ในสังกดัฯ เพื่อพัฒนาการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข และยงัเป็นกลไกพื้นฐานใน
การพัฒนาของเยาวชนซ่ึงตรงกบันโยบาย
ของเป้าหมายยทุธศาสตร์และตัวบ่งชี้การ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๖๒ ท่ีต้องการสนับสนุน
ความสามารถของนักเรียนในด้านการเป็น
ผู้น าในการปฏิรูปการศึกษาพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกและ
ส่งเสริมการท างานท่ีอยู่บนพื้นฐานการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตย

44) โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ

 227,920 227,920 227,920 227,920 227,920 รร.ในสังกดัฯ กจิกรรมพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวนิัย 
เกดิความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและสังคม บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์  และชว่ยเหลือผู้อื่นและพัฒนา
เพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ให้คิดเป็น ท า
เป็น แกป้ัญหาเป็นด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ- เนตรนารี

ส่วนท่ี 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
   หน่วยงาน     
 ที่รับผิดชอบ

             หมายเหต ุ             
(รายละเอียดที่ส าคัญ)



 
 
 
 
 

1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 
 

1.  ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน หลักสูตร “งานธุรการและ   
งานสารบรรณ” 

 

2.  หลักการและเหตุผล 
งานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการด าเนินการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นงาน

เล็กน้อยหรืองานใหญ่ ต้องด าเนินงานด้วยระบบเอกสาร ทั้งนี้งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
เอกสารเริ่มต้นตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย ซึ่งเป็นการก าหนด
ขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด 
อ่าน เขียน แต่ง พิมพ์      จด จ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อ
เรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและท าลาย ซึ่งต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ    เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ผู้ที่จะท างานสารบรรณได้ดี
จ าเป็นต้องรู้งานธุรการด้วย เช่น การติดต่อ โต้ตอบ และประงานงาน รู้จักควรหรือไม่ควร มีความคล่องแคล่ว
ว่องไว นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างด ีประกอบกับในปัจจุบันส านักนายกรัฐมนตรีได้แก้ไข
เพ่ิมเติมภาคผนวกท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ. ๒๕๒๖ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการเอกสารราชการ และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถบริหารจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร จัดฝึกอบรม หลักสูตร         
“งานธุรการและงานสารบรรณ” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถเขียนหนังสือราชการ และจดรายงานการประชุม 
ได้ถูกต้องพร้อมทั้งซ้อมแนวทางในการด าเนินการด้านเอกสารให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด
หรือข้อบกพร่องจากการด าเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

งานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการ และจดรายงานการประชุมได้

ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓. เพ่ือซักซ้อมแนวทาง พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ ด้าน
เอกสารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องการด าเนินการด้านเอกสาร               
ให้สามารถน าไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็น 
ประโยชน์ ในการประสานงาน ในโอกาสต่อไป 
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4. เป้าหมาย  
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

จ านวน  70 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6.  วิธีด าเนินการ    
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ก าหนดหลักสูตร/หัวข้อการบรรยาย 
3. ประสานงานและด าเนินการโครงการฯ 
4. สรุปผลและประเมิน 

 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระหว่างวันที่  16 – 18  มกราคม   2560  จ านวน  3  วัน 
 

8. งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น  150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   
 เบิกจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

๒๕60 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (5) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน ตั้ง
ไว้  7๐๐,๐๐๐ บาท  ใช้ในโครงการนี้ เป็นเงิน  150 
 

9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสาร

บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการ และจดรายงานการประชุมได้ถูกต้อง       

ตามระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ ด้านเอกสารให้เป็นรูปแบบ  

เดียวกัน เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องการด าเนินการด้านเอกสารให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ      
ประสานงาน ในโอกาสต่อไป 
 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 2 
 
1.  ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Excel ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานแบบมือ
อาชีพ” 
 
2.  หลักการและเหตุผล 

โปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับสิบปีนั้น มีสักกี่คนที่รู้ว่า มี
ฟังก์ชันส าเร็จรูปเพื่อการใช้งานในลักษณะต่างๆ ร่วม 400 ฟังก์ชัน โดยแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ ครอบคลุมเนื้อ
งานหลายลักษณะ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างสูตรค านวณได้ด้วยตนเอง แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะใช้ Excel เพียงแค่ 
การตีตาราง สร้างแบบฟอร์มเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ยังไม่มีโอกาสค้นพบความสามารถท่ีแท้จริงของ Excel  

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้และน าฟังก์ชันต่างๆ มาผูกเป็นสูตรเพ่ือแก้ปัญหาใน
งานนั้น ย่อมต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน แต่ถ้ายิ่งพลิกแพลง และประยุกต์ใช้งานได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้
ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ลดความซับซ้อน ลดเวลา และความผิดพลาดในการท างานลงได้  หาก
เรียนรู้ฟังก์ชันส าคัญเพียง 10% ของทั้งหมดและประยุกต์ใช้ได้ กส็ามารถเป็นซุปเปอร์ยูสเซอร์ในองค์กรได้แล้ว  

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่ส าคัญของ Excel และการประยุกต์ใช้งาน
ที่หลากหลายวิธี เทคนิคการเขียนสูตรแบบ Smart Formula ที่ฉลาดและแสนรู้ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วย
ให้การท างานรวดเร็วขึ้น เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปต่อยอด โดยการออกแบบระบบงานต่างๆ ได้ต่อไป 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงมีแนวคิด 
ให้ความรู้ในการเลือกใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมีแนวคิดแนะน า
ความรู้และเทคนิคในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงจัดท า  หลักสูตร “การใช้โปรแกรม Excel ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานแบบมือ
อาชีพ” เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการใช้งานโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ช านาญมากยิ่งขึ้น และน าความรู้ที่ได้มาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจและเขียนแบบทาง ด้วยโปรแกรม RoadPack 

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 
 

๔. เป้าหมาย 
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เชียงใหม่  จ านวน   50  คน  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

6.  วิธีด าเนินการ    
1)  ประชุมปรึกษาผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการ 
2)  แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจในการเข้าฝึกอบรม 
3)  จัดหาวิทยากร และจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
4)  จัดฝึกอบรม สรุปและประเมินผล 

 
7. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการ 

ระหว่างวันที่  26 – 28  เมษายน  2560   
 
8. งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 
9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับงานส ารวจและเขียนแบบทางเพ่ิมมากข้ึน  
13.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 
 ส าหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” 
 

๒. หลักการและเหตุผล   
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ประกาศเรื่องมาตรฐาน                    

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2546 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือ
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ดังนี้ 

1) พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ และ     มีความรับผิดชอบ 

2) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี 

โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
4) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5) พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่

เสมอ 
ตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการสร้าง

มาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากร พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และการประพฤติมิชอบตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความ
ถูกต้องชอบธรรม และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจัง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม การ
ตัดสินใจที่จะกระท าได้อย่างเหมาะสม พร้อมเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้ก าหนดให้มีหลักสูตร
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการท างานส าหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่            
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามภายใต้กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ที่ยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักธรรมค าสอนของศาสนา 
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๓. วัตถุประสงค์ 
1) เสริมสร้างกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมค าสอนของศาสนา 
๒) เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ทางพระพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 

๓) สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะน าไปสู่
พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกให้มีผลในระยะยาว
อย่างต่อเนื่อง 

๔) ปลุกจิตส านึกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการกระท าความดี         
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

๕) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  มีจิตใจในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

6) เพื่อติดอาวุธทางปัญญา ทั้งพุทธิปัญญาและโพธิปัญญาให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่         
 

๔. เป้าหมาย 
       ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ประมาณ  50  คน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
1)  ประชุมปรึกษาผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการ 
2)  แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจในการเข้าฝึกอบรม 
3)  จัดหาวิทยากร และจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
4)  จัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การฟังบรรยาย ฟังธรรม ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สรุปและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
      ระหว่างวันที่ 27  กุมภาพันธ์ – 3  มีนาคม  2560 ระยะเวลา 5 วัน 
 
8. งบประมาณ  
               งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จ านวนเงิน  260,000  บาท                 
(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 

/9. หน่วยงาน.... 



-3- 
 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
               ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  
  

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง           

เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและตระหนักในคุณความดีและ             
กฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการ/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 

 
1.  ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management : KM) 
 
2.  หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546           
มาตรา 11  ได้ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง          
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” แต่การจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้นจ าเป็นต้องมี “การจัดการ
เรียนรู้” ซึ่งเป็นการน าความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเป็นเครื่องมือของ
องค์กรและบุคลากรที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนงาน           
การให้บริการ การตอบสนองต่อความต้องการและทิศทางขององค์กร เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์อันเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

จัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความรู้ที่ส าคัญและเป็น
ปัญหาที่ต้องน า KM มาช่วย และด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ (Knowledge Assets) มีการ
รักษา พัฒนาให้ทันสมัย สร้างแหล่งขุมปัญญา และน าความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจน
การเผยแพร่ความรู้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม 

“ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)” 
 
กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรจึงมีความส าคัญกล่าวคือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี

อยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization) เพ่ือให้เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้ เพ่ิมพูนสมรรถนะที่ก่อให้เดความก้าวหน้าในการด าเนิน
กิจการไปสู่เป้าหมายรวมขององค์กร หน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานได้ตะหนักถึงความส าคัญในการ
จัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเกื้อหนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ แต่ก็ยังประสบ
ปัญหาในการแปลงทฤษฎีด้านการจัดการความรู้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge 
Management : KM)  ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) 

3.2 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างานเป็นหมู่คณะ 
3.3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 เพ่ือให้การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีรูปธรรม 
3.5 เพ่ือส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลทั่วทั้งองค์กร 
3.6 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มข้ึน 
3.7 เพ่ือบูรณาการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต  
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน  50 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
6.  วิธีด าเนินการ    

1)  ประชุมปรึกษาผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนจัดท าโครงการ 
2)  แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจในการเข้าฝึกอบรม 
3)  จัดหาวิทยากร และจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
4)  จัดฝึกอบรม  
5)  สรุปและประเมินผล 

 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

จัดฝึกอบรมจ านวน  2  วัน  ระหว่างวันที่  30 – 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนเงิน 150,000 บาท  

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
(Knowledge  Management) 

13.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการท างานเป็นคณะ 
13.3 เกิดการพัฒนางานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
13.4 การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีรูปธรรม 
13.5 สามารถการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลทั่วทั้งองค์กร 
13.6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้น 
13.7 สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน

องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่5 
 
 

 1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” 

 2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กระทรวงมหาดไทย  
ได้มีหนังสือที่ มท 0209.2/ว3565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  2552 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 รวมทั้งจากการที่ปัจจุบันภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ
รวมทั้งความยุ่งยากซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น โดยอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ . 2558  - 
2560) มีจ านวนมากถึง 1,010 อัตรา ไม่นับรวมอัตราก าลังในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะ
ได้ก าหนดเพ่ิมขึ้นต่อไป เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ซึ่งมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้นตามบริบทของการเจริญเติบโตและผลกระทบที่ตามมา ทั้งทางด้านการค้า การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นโยบายรัฐบาล 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
ภัยธรรมชาติซึ่งยากต่อการคาดคะเนอันส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง  ฯลฯ   
 นอกจากนี้  ในปัจจุบันปัญหาการขาดราชการ รวมทั้งปัญหายาเสพติดได้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง  โดยในส่วนของปัญหายาเสพติดนั้น ตลอดระยะเวลา  2  ปีที่ผ่านมา ฝ่ายวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม ได้ด าเนินการทางวินัยในกรณีดังกล่าวแล้วถึง 3 กรณี  โดยบางกรณีผู้กระท าผิดเป็นเพียง
ผู้เสพ แต่บางกรณีผู้กระท าผิดเป็นทั้งผู้เสพและผู้จ าหน่าย ดังนั้นหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่มี
มาตรการที่เด็ดขาดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เกรงว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจขยายตัวและส่งผล
กระทบในวงกว้างซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  
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 ยิ่งไปกว่านั้น จากการสรรหาบุคลากรจ านวนมากมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 จากการ
ตรวจสอบผลคดีอาญาของกลุ่มบุคคลที่ได้รับการสรรหาดังกล่าว  ปรากฏว่ามีผู้ที่มีประวัติการกระท าผิดทาง
อาญาจ านวนมาก นั้น 
 ดังนั้น จากข้อเท็จจริงดังที่ได้กล่าวถึงท้ังหมดข้างต้น ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ในฐานะหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษ
ทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  และแนวทางการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนองตอบต่อแนวทาง
ตามข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นซึ่งก าหนดให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ยังเป็นการให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อันย่อมส่งผลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทิศทางที่พึงประสงค์ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ต่อไป 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  และแนวทางการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
คุณธรรมและจริยธรรม  อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มากยิ่งขึ้น 

 4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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 6. วิธีด าเนินการ 
 1.  ขออนุมัติโครงการ 
 2.  ประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจัดท าโครงการ 
 3.  ประสานงานกับวิทยากร 
 4.  จัดหาสถานที่ในการอบรมพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท์ี่จ าเป็นต้องใช้ในการอบรม 
 5.  ประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดฯ  เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
 6.  ประสานงานและเตรียมการในรายละเอียดอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม 
 7.  จัดการอบรม 
 8.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 วัน 

 8. งบประมาณด าเนินการ 
 90,000.-  บาท  (-เก้าหมื่นบาทถ้วน.-) 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  และแนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการมากยิ่งข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างใหม่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ปัจจุบันภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณรวมทั้ง  
ความยุ่ งยากซับซ้อนเ พ่ิมมากขึ้น  เนื่ องด้วยบริบทของการเจริญเติบโตและผลกระทบที่ตามมา  
ทั้งทางด้านการค้าการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ก าร 
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นโยบายรัฐบาล การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานต่างๆ ภัยธรรมชาติซึ่งยากต่อการคาดคะเนอันส่งผล
กระทบต่อประชาชนในวงกว้างฯลฯ จึงได้มีการสรรหาบุคลากร เพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ในต าแหน่งต่างๆจ านวนมาก ทั้งในส่วนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด   

 ประกอบกับประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาข้าราชการ ข้อ 260   
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 

 นอกจากนั้น ในปัจจุบันปัญหาการขาดราชการ  รวมทั้งปัญหายาเสพติดได้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของปัญหายาเสพติดนั้น ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม ได้ด าเนินการทางวินัยในกรณีดังกล่าวแล้วถึง 3 กรณี โดยบางกรณีผู้กระท าผิดเป็นเพียงผู้เสพ       
แต่บางกรณีผู้กระท าผิดเป็นทั้งผู้ เสพและผู้จ าหน่าย ดังนั้นหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เกรงว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจขยายตัว และส่งผล
กระทบในวงกว้างซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  

 ยิ่งไปกว่านั้น จากการสรรหาบุคลากรจ านวนมากเพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2556  
และ ปี พ.ศ. 2557  จากการตรวจสอบผลคดีอาญาของกลุ่มบุคคลที่ได้รับการสรรหาดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ที่
มีประวัติการกระท าผิดทางอาญาจ านวนมาก   
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 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ 
 2.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
 3.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงใหม่ม ีค ว าม รู ้ค ว าม เ ข ้า ใ จ ใน 
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างที่ดี   

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างใหม่  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน  2  รุ่นๆ  ละประมาณ  50  คน  

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 

 6. วิธีด าเนินการ 
 1  ขออนุมัติโครงการ 
 2  ประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจัดท าโครงการ 
 3.  ประสานงานกับวิทยากร 
 4.  จัดหาสถานที่ในการอบรมพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท์ี่จ าเป็นต้องใช้ในการอบรม 
 5.  ประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดฯ  เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
 6.  ประสานงานและเตรียมการในรายละเอียดอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม 
 7.  จัดการอบรม 
 8.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 รุ่นละ  1  วัน   

 8. งบประมาณด าเนินการ 
 รุ่นละ  34,000.-  บาท  (-สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) 
 รวม  2  รุ่นใช้งบประมาณท้ังสิ้น  68,000.-บาท  (-หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-) 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ 

 2.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ  บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 3.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ( Internal Quality Assurance System) 

เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้และ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มี ๑๖ มาตรฐาน ๗๘ ตัวบ่งชี้  
 สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช 
๒๕๔๕ ที่บัญญัติไว้ว่า ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดท าการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันภายนอก  
 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  โดยงานประกันคุณภาพมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น  เพ่ือ
พัฒนางานต่างๆ ให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือรอรับการประเมินของหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานภายนอกต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
3.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3.3 เพ่ือให้สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

และการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.4 เพ่ือจัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมรวมข้อมูลของมาตรฐานการศึกษา   
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครู บุคลากร ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ทุกคน      
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. อย่างมีคุณภาพ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบประกัน 
6.3 ประเมินคุณภาพภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6.4 ติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษา 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ครู และบุคลากรเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  10.2 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 10.3 สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

10.4 สถานศึกษามีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 8 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการลงการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
2. หลักการเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
      การสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับองค์กร ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี
เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการท างานชัดเจน มีความรับผิดชอบใน
การท างาน  มีจิตส านึกและความตระหนักในการมาปฏิบัติราชการ งานที่ท าออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพสูง
สุด อีกทั้งพนักงานก็ยังมีจิตส านึกที่ดีในเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน องค์กร มีความ
รับผิดชอบในการมาปฏิบัติงาน องค์กรจะมีพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และมีศักยภาพที่จะพัฒนา
องค์กรของให้ประสบความส าเร็จ  

 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงจัดท าสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการภายในส านักการศึกษา
ขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมาลงลายมือชื่อด้วยตนเองในการมาปฏิบัติงานทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการมาลงลายชื่อด้วยตนเอง มีความตระหนัก      
ในความซื่อสัตย์ โดยการปลูกฝังการมาท างานให้ตรงเวลา และเป็นการสะดวก รวดเร็วต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
สรุปการมาปฏิบัติราชการของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด้วย 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาในการมาปฏิบัติงาน  

 3.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจิตส านึกในการมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง 

 3.3 เจ้าหน้าที่มีความสะดวก  รวดเร็วในการตรวจสอบจ านวนเจ้าหน้าที่ที่มรปฏิบัติงานในแต่ละวัน 

4. เป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

/6.วิธ.ี.. 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดท าสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ 

 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกคน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจและ
ซักซ้อมการลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการในสมุด 

 3. ประเมินและสรุปการมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลในรอบเดือนเพ่ือเป็นข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่ได้ท าการปรับปรุงตัวเอง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เจ้าหน้าที่ของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดี เช่น มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน การมาท างานตรงต่อเวลา  

 2. เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบการมาปฏิบัติมีการท างานที่สะดวก รวดเร็ว 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 9 
 

 1. ชื่อมาตรการ การประกาศเผยแพร่และบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ,ประมวลจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 และประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552  

 2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ตามที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ก.ถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัติให้  
มีประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เ พ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงมีการจัดท า ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ,ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
นักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552  

 3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา, ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 /5.พ้ืนที่... 
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 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 6. วิธีด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือท าการยกร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในประกาศและให้ประกาศใช้
แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต้องท าการจัดส่งส าเนาประกาศและส าเนาประมวลจริยธรรม
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ส านักงาน ก.ถ. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการ  
จัดหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมดังกล่าว 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2559-2561 

  
 8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

 9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 2. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ 
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. มีการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชาและการ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ ( ก.จ.จ.
เชียงใหม่)   เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.
2545  ส่วนท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการ ปฏิบัติราชการ  ข้อ 302  ให้มีการ
ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน 
โครงการหรือผลงานที่ก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  ทั้งนี้ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงาน   
ของส่วนราชการ หรือภารกิจหลักที่ได้มีการก าหนดไว้ตามที่ ก.จ.จ.ก าหนด และกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า
แบบบันทึกข้อตกลงให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงภายในแต่ละส่วน
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพื่อน ามาเป็นตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานว่าได้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ในบันทึกข้อตกลง 

การปฏิบัติราชการที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ เพียงใด  

3.2น ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเพ่ือ
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนระดับในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3.3 เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะว่า สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด 

3.4เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ที่บันทึกไว้ในข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

3.5เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 

 แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  โดยจัดท าอ านาจหน้าที่ให้ตรงกับ
ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติ 

/7.ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน
และผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน  โครงการ หรือผลงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับที่ 11 
 

การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และฝ่ายวินัยและและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดับที่ 12 
 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่13 
 

 1. ชื่อมาตรการ การประกาศเผยแพร่และบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ,ประมวลจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 และประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552  

 2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ตามที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ก.ถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัติให้  
มีประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงมีการจัดท า ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ,ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
นักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552  

 3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา, ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 /5.พ้ืนที่... 
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 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 6. วิธีด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือท าการยกร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในประกาศและให้ประกาศใช้
แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต้องท าการจัดส่งส าเนาประกาศและส าเนาประมวลจริยธรรม
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ส านักงาน ก.ถ. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการ 
จัดหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมดังกล่าว 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2559-2561 

  
 8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

 9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 2. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. มีการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่14 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างใหม่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ปัจจุบันภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณรวมทั้ง 
ความยุ่ งยากซับซ้อนเ พ่ิมมากขึ้น  เนื่ องด้วยบริบทของก ารเจริญเติบโตและผลกระทบที่ตามมา  
ทั้งทางด้านการค้าการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ 
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นโยบายรัฐบาล การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานต่างๆ ภัยธรรมชาติซึ่งยากต่อการคาดคะเนอันส่งผล
กระทบต่อประชาชนในวงกว้างฯลฯ จึงได้มีการสรรหาบุคลากร เพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ในต าแหน่งต่างๆจ านวนมาก ทั้งในส่วนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด   

 ประกอบกับประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาข้าราชการ ข้อ 260   
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 

 นอกจากนั้น ในปัจจุบันปัญหาการขาดราชการ  รวมทั้งปัญหายาเสพติดได้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของปัญหายาเสพติดนั้น ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม ได้ด าเนินการทางวินัยในกรณีดังกล่าวแล้วถึง 3 กรณี โดยบางกรณีผู้กระท าผิดเป็นเพียงผู้เสพ       
แต่บางกรณีผู้กระท าผิดเป็นทั้งผู้ เสพและผู้จ าหน่าย ดังนั้นหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เกรงว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจขยายตัว และส่งผล
กระทบในวงกว้างซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  

 ยิ่งไปกว่านั้น จากการสรรหาบุคลากรจ านวนมากเพ่ือรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ต่างๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2556  
และ ปี พ.ศ. 2557  จากการตรวจสอบผลคดีอาญาของกลุ่มบุคคลที่ได้รับการสรรหาดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ที่
มีประวัติการกระท าผิดทางอาญาจ านวนมาก   

 
 
 

/วัตถุประสงค์... 
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 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ 
 2.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักและ 
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
 3.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ม ีค ว าม รู ้ค ว าม เ ข ้า ใ จ ใน 
แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างที่ดี   

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างใหม่  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน  2  รุ่นๆ  ละประมาณ  50  คน  

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 

 6. วิธีด าเนินการ 
 1  ขออนุมัติโครงการ 
 2  ประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจัดท าโครงการ 
 3.  ประสานงานกับวิทยากร 
 4.  จัดหาสถานที่ในการอบรมพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท์ี่จ าเป็นต้องใช้ในการอบรม 
 5.  ประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดฯ  เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
 6.  ประสานงานและเตรียมการในรายละเอียดอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม 
 7.  จัดการอบรม 
 8.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 รุ่นละ  1  วัน   

 8. งบประมาณด าเนินการ 
 รุ่นละ  34,000.-  บาท  (-สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) 
 รวม  2  รุ่นใช้งบประมาณท้ังสิ้น  68,000.-บาท  (-หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-) 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ 

 2.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ  บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 3.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่15 
 

 1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” 

 2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กระทรวงมหาดไทย  
ได้มีหนังสือที ่มท 0209.2/ว3565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  2552 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2554  ตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 รวมทั้งจากการที่ปัจจุบันภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณ
รวมทั้งความยุ่งยากซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น โดยอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ . 2558  - 
2560) มีจ านวนมากถึง 1,010 อัตรา ไม่นับรวมอัตราก าลังในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะ
ได้ก าหนดเพ่ิมขึ้นต่อไป เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าที่ซึ่งมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้นตามบริบทของการเจริญเติบโตและผลกระทบที่ตามมา ทั้งทางด้านการค้า การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นโยบายรัฐบาล 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
ภัยธรรมชาติซึ่งยากต่อการคาดคะเนอันส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง  ฯลฯ   
 นอกจากนี้  ในปัจจุบันปัญหาการขาดราชการ รวมทั้งปัญหายาเสพติดได้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง  โดยในส่วนของปัญหายาเสพติดนั้น ตลอดระยะเวลา  2  ปีที่ผ่านมา ฝ่ายวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม ได้ด าเนินการทางวินัยในกรณีดังกล่าวแล้วถึง 3 กรณี  โดยบางกรณีผู้กระท าผิดเป็นเพียง
ผู้เสพ แต่บางกรณีผู้กระท าผิดเป็นทั้งผู้เสพและผู้จ าหน่าย ดังนั้นหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่มี
มาตรการที่เด็ดขาดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เกรงว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวอาจขยายตั วและส่งผล
กระทบในวงกว้างซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  
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 ยิ่งไปกว่านั้น จากการสรรหาบุคลากรจ านวนมากมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 จากการ
ตรวจสอบผลคดีอาญาของกลุ่มบุคคลที่ได้รับการสรรหาดังกล่าว  ปรากฏว่ามีผู้ที่มีประวัติการกระท าผิดทาง
อาญาจ านวนมาก นั้น 
 ดังนั้น จากข้อเท็จจริงดังที่ได้กล่าวถึงท้ังหมดข้างต้น ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ในฐานะหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษ
ทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  และแนวทางการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่”  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนองตอบต่อแนวทาง
ตามข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นซึ่งก าหนดให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ยังเป็นการให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อันย่อมส่งผลต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทิศทางที่พึงประสงค์  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  ต่อไป 

 3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  และแนวทางการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
คุณธรรมและจริยธรรม  อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มากยิ่งขึ้น 

 4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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 6. วิธีด าเนินการ 
 1.  ขออนุมัติโครงการ 
 2.  ประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจัดท าโครงการ 
 3.  ประสานงานกับวิทยากร 
 4.  จัดหาสถานที่ในการอบรมพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท์ี่จ าเป็นต้องใช้ในการอบรม 
 5.  ประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดฯ  เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
 6.  ประสานงานและเตรียมการในรายละเอียดอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม 
 7.  จัดการอบรม 
 8.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 วัน 

 8. งบประมาณด าเนินการ 
 90,000.-  บาท  (-เก้าหมื่นบาทถ้วน.-) 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  และแนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มี วินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่16 
 

1. ชื่อกิจกรรม การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง “ที่สมควร
ได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่) 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงมีการจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 
ตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม จึงจัดกิจกรรม การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง “ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 โดยกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
“ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีก าหนดการจัดทุกปี โดยถือเอาวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นวันจัดกิจกรรมด้วย 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
 2. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชี ยงใหม่ที่
ประพฤติตนเหมาะสมตามประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่บุคลากรอื่นๆท่ีไม่ได้รับรางวัล ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นมา และมีการ
ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง “ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
 จากนั้นคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯของแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯของ
แต่ละส่วนราชการ ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง “ที่สมควรได้รับการ
ยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
 เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯของแต่ละส่วนราชการส่ง
รายชื่อพร้อมทั้งประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลการแสดงความคิดเห็นต่างๆของผู้ได้รับการ
คัดเลือกฯให้กับทางฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการฯจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการคัดเลือกฯตามหลักเกณฑ์ฯ และมีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพ่ือท าการพิจารณาคัดเลือกฯต่อไป และเมื่อมีมติที่ประชุมฯให้ความเห็นชอบในรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกแล้ว ทางฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการฯก็จะมีประกาศรายชื่อผู้ที่ที่ได้รับการคัดเลือกฯและด าเนินการ  
จัดกิจกรรมกังกล่าวในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี 
 ภายในกิจกรรมดังกล่าว  ช่วงเช้าของวันจะมีการท าบุญครั้งใหญ่ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
เชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากนั้นก็จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    
“ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และจากนั้นจะ
กล่าวทักทายบุคลากรทุกคนในสังกัดพร้อมทั้งให้ข้อคิดที่ดีในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตร่วมกันภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการจัดกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 

 2. บุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่องฯ มีขวัญและก าลังใจ ในการท างาน 

 3. บุคลากรอ่ืนๆที่ไม่ได้รับรางวัล มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อหวังว่าจะได้รับคัดเลือกให้
เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 17 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และน าเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอดความรู้
สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมา
จากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญก าลังใจที่ดีด้วย   

  โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
ในสถานศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือเป็นการ
เปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพ่ือจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

3. วัตถุประสงค์ 

    3.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 

    3.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 

    3.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยทุกคน 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในวิชา/งานที่รับผิดชอบสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
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6. วิธีด าเนินการ 

   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

6.2 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานและการพัฒนาวิชาชีพครู 

6.3 สรุปผล 

6.4 ติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

600,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

    10.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก         
สถานศึกษา 

     10.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถน ามาขยายผล
ให้กับผู้อื่น   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่18 

 1. ชื่อโครงการ  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

 2. ที่มาของโครงการ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
– ITA) โดยส านักงาน ป.ป.ท. มีกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการประเมิน ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลาง หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  
จึงได้ถูกก าหนดให้ต้องเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 

 โดยที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลคะแนนประเมินปี พ.ศ. 2557 ได้คะแนน
ร้อยละ 60.19 และปี พ.ศ. 2558 ได้คะแนนร้อยละ 78.57  

 3. วัตถุประสงค์ 

 1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตาม
ข้อระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2. ผู้มารับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส 

 4. เป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากส านักงาน
ป.ป.ท. อยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไป  

 5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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 6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จ านวน 2 ราย ให้แก่ ส านักงานป.ป.ท. 

 2. จัดส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจความคิดเห็นโดยแจก
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

  2.1 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดฯ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) จ านวนทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2558 และปฏิบัติงานในสังกัดฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้คลอบคลุมทุกระดับชั้น ซึ่ งจะต้องมี
การระบุ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์/E-mail (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 

  2.2แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment 
ส าหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์/Email(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 

 3. จัดท าแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง แล้วจัดส่งให้แก่ ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในมิติต่างๆ ในปีงบประมาณท่ีก าหนด 

 ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการคัดเลือก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ขึ้นมาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เข้มข้น สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายหน้าที่ ให้แต่ละหน่วยงานไปรวบรวมเอกสาร
หลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องในแต่ละส่วนราชการ เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ ส านักงานป.ป.ท. ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 อีกท้ัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังเห็นว่า การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
นั้น จะเป็นการป้องกันผละประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรอีกทางหนึ่ง 

 4.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท าการประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสตามแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) โดยแต่ละตัวชี้วัดของITAนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งมีเกณฑ์การชี้วัดอย่างละเอียด 

 5.ที่ปรึกษาโครงการฯ จัดส่งผลการประเมินฯ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับทราบ  

  

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ทุกปีงบประมาณ 
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 8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

 9. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 19 

1. โครงการ  การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ เป็นการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย
คณะท างานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้ง เพ่ือตรวจผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านต่างๆ ตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด จ านวน 4 ด้าน
ประกอบด้วย 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
 4. ด้านการบริการสาธารณะ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อวัดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 3.2 เพ่ือให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น 
 3.3 เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานและเพ่ือสร้างฐานข้อมูลใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลรวมคะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน 86.17 เปอร์เซ็นต์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกจังหวัด 
 6.2 คณะท างานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งออกตรวจ
ประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 6.3 รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ได้ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ประมาณ เดือนเมษายน – กรกฎาคม ของทุกปี  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือผลงานที่ก าหนดในการมอบหมายงานและเป้าหมายของงานตาม
ภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ที่ฝ่าย/ส านัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่          
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 20 

การเข้ารับการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดต่างๆ 

 เป็นกรอบในการควบคุมการท างาน และมีการแสดงเอกสารหลักฐานในการท างานของบุคลากรตาม
อ านาจ หน้าที่ และระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบตัวชี้วัดต่างๆดังนั้นการผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับความโปร่งใส,การปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ การไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการมีจิตส านึกของบุคลากรในระดับ
หนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 21 

 

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับช าระภาษีผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและการพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่อง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้  ได้พัฒนาด้านการ
จัดเก็บรายได้ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว  ส าหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมจากผู้พักใน
โรงแรม และค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูล แผนที่ภาษีเว็บไซต์และโปรแกรมการช าระ
ภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ เนื่องจากระบบต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีปัจจุบันมี
ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการค้าน้ ามันและรายได้อ่ืน ๆ เข้ายื่นช าระค่าธรรมเนียมฯค่าภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทน้ ามัน การกรอกรายละเอียดตามแบบบัญชีที่ต้องจัดท า ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตออนไลน์ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  การพัฒนาระบบให้ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นช าระภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทยาสูบเพ่ิมเติม สามารถกรอกรายละเอียดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์  
ได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารเป็นกระดาษ การพัฒนาฐานข้อมูล การเก็บข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดเก็บ
รายได้ในแต่ละวันสามารถจัดท าได้โดยระบบ หรือการออกข้อบัญญัติฯ ประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกอบการทราบ และการจัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น จ านวนรายได้และฐานข้อมูลการ
จัดเกบ็ค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทุกปีหรือให้ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าใช้ระบบหรือเว็บไซต์ในการค้นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก หรือสถานีบริการน้ ามันต่าง ๆ  การ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การบริการที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง  

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เว็บไซต์ และระบบโปรแกรมการช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์(Tax Online) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว จัดท าฐานข้อมูลใหม่ๆ ที่
ทันสมัยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงระบบที่ความทันสมัย การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลและ
แก้ไขฐานข้อมูล เมื่อเกิดปัญหา  และผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ ได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

          พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล เว็บไซต์ และโปรแกรมการยื่นช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์(Tax online) ส าหรบัผู้ประกอบการโรงแรม สถานีบริการน้ ามัน ผู้ประกอบการค้ายาสูบ ประมาณพัน
กว่าแห่งจัดท าฐานข้อมูลอ่ืน ๆ การประมวลผลการจัดเก็บรายได้ การท าระบบเชื่อมโยงไปยังเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน ณ ศูนย์การค้า 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 www.income.chiangmaipao.go.th 

6. วิธีด าเนินการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี  งบประมาณ  2560  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ  50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

   เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางติดต่อที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน  ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ระบบยื่นช าระ
ภาษี ค่าธรรมเนียม ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อการท างานไปยังเคาน์เตอร์บริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 22 

 

โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ (โครงการย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่23 

 

 การจัดท าส าเนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละส่วนราชการ รวมทั้งประมวลจริยธรรมและเจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลว. 28 ก.พ. 60 ให้ทุกส่วนราชการเพ่ือก าชับให้บุคลากรในสังกัด
ยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 24 

 

โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ (โครงการย่อย) 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 25 

1.ชื่อโครงการ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในห้วงเวลาที่ผ่านมาปรากฏว่าใน
พ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการขาดความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมที่ดีของสังคม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจในเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ นั้น 

 ตามค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4250/2559 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานศูนย์อ านวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2560 เพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ     
ทุกหน่วย อ าเภอทุกอ าเภอ รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่  ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศ
กรมป่าไม้ เรื่องก าหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า ทั้งให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าตามมาตรการกรมป่าไม้ด้วย 

 เพ่ือเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจ าปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังเช่นทุกปี ซึ่งในเวลานี้ของทุกปี จะประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า
มาโดยตลอด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560–2562) ให้มีการการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามพรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2540 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ตามมาตรา 45 (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักการช่าง จึงจะจัดท า
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมมือกันในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 

  3.2 เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคน ได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 
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3.3 เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพ้ืนที่ได้ทราบถึงการ 

เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ 

4.เป้าหมาย 

ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

  จังหวัดเชียงใหม่  

6.วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งภายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 4.88x 
9.76 เมตร จ านวน 25 ป้ายๆละ 17,600 บาท รวมเป็นงบประมาณ 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) รวมค่าติดตั้งพร้อมรื้อถอน และติดตั้ง 25 อ าเภอ  

  6.2 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 

8.งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 440,000 บาท ( สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดไฟป่า หมอกควัน รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 

  10.2 กลุ่มเป้าหมายได้มีจิตส านึกในการดูแลป่าไม้ ธรรมชาติ ป้องกันการเกิดการท าลายป่าไม้ 

  10.3 เกิดความร่วมมือกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันเพื่อท าให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 



โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาหมอกควนั 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่26 

1.ชื่อโครงการ รณรงค์ด้านการป้องกันสาธารณภัย และก าจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพ่ือป้องกันและ ลด
ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจ าปี 2560 

2. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุมพ้ืนที่ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งได้
กลายเป็นปัญหาสาธารณภัยในระดับชาติ เพราะได้ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ต่อสุขภาพของประชาชน 
ตลอดจนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และเศรษฐกิจของประเทศ สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากการเผาเศษวัสดุ
ที่เหลือทิ้งจากการเกษตร ของชาวบ้านเกษตรกร เช่น ซังข้าวโพด ตอซังฟางข้าว เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผา
ในที่โล่งแจ้ง จนอาจลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ป่า กลายเป็นไฟไหม้ป่า ตามมา 

 ดังนั้นฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ด้านการป้องกันสาธารณภัย และก าจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 
เพ่ือป้องกันและลดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจ าปี 2560 ขึ้น เพ่ือเข้าไปด าเนินการก าจัดเศษวัสดุเหลือ
ทิ้งจากการเกษตร ให้เป็นระบบและด าเนินการให้ถูกวิธี และจ ากัดการเผาในที่โล่งแจ้ง ด้วยการใช้รถเตาเผา
แบบไร้มลพิษ เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ แบบบูรณาการเชิงรุก เพ่ือเป็นการลดปัญหาหมอกควัน   พร้อมกับ
การรณรงค์ด้านการป้องกัน สาธารณภัย ให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างจิตส านึกให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ซึ่งเป็นเหตุสาธารณภัยที่ส่งกระทบเป็นบริเวณกว้าง ร่วมกับหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร      

  3.2 เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

 3.3 เพ่ือจ ากัดการเผาในที่โล่งแจ้ง โดยการใช้เตาเผาแบบไร้มลพิษ 

4.เป้าหมาย 

 ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชน ในพ้ืนที่อ าเภอ
แม่แจ่ม (เป็นอ าเภอน าร่อง) 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่อ าเภอแม่แจ่ม (เป็นอ าเภอน าร่อง) 

 

 

 

/6.วิธ.ี.. 

 



-2- 

 

6.วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดซื้อถังก๊าซหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม จ านวน 3 ถังๆละ 4,800 บาท รวมเป็น
งบประมาณ 14,400 บาท 

  6.2 จัดเตรียมรถเตาเผาขยะเคลื่อนที่แบบไร้มลพิษ 

  6.3 เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเผาซังข้าวโพด ตอซังฟางข้าว เศษก่ิงไม้ ใบไม้ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตั้งแตว่ันที่ 11 – 31 มกราคม พ.ศ.2560 

8.งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 14,400 บาท (-หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 สามารถลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้      

  10.2 ประชาชนในพื้นท่ีด าเนินการ ได้มีจิตส านึกและตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

 10.3  สามารถจ ากัด และลดการเผาในที่โล่งแจ้งได้     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการรณรงค์ป้องกนัสาธารณภยัและก าจดัเศษวสัดุเหลอืทิง้จากการเกษตร 
เพือ่ป้องกนัและลดปัญหาหมอกควนัและไฟป่า ประจ าปี 2560 

 

 



 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 27 

1.ชื่อโครงการ โครงการการจัดการร่วม : Thailand 4.0 ประเทศไทยจะอยู่อย่างไร ในภาวะการณ์
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี พ.ศ. 2559 สืบสานพระ
ราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

2. หลักการและเหตุผล 

จากการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง“ความเข้มแข็งจากภายใน”ตามแนว 

ทาง “ประเทศไทย4.0”ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ  “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”ซึ่งปัจจุบันเรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย”เราต้องการปรับเปลี่ยน
เป็น “ท าน้อย ได้มาก” โดยจะขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้าง สรรค์และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการ เพ่ือการขับเคลื่อน ปฏิรูปประเทศ ด้านต่างๆให้ประเทศเจริญขึ้น และสามารถที่จะรับมือกับภัย
คุกคามในด้านต่างๆ และโอกาสที่เกิดขึ้นมากมาย ท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน ศตวรรษที่ 21 การ
พัฒนาด้านการเกษตรหนึ่งในสามประเด็นหลักในการด าเนินงานโดย มุ่งเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตรอาชีพหลักของ
คนส่วนใหญ่จากการเกษตรแบบดั่งเดิม ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
(Smart Farming) สร้างมูลค่าสูงด้วย แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ทักษะสูง บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ ์

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาการบริหารจัดการเน้นการรวมศูนย์
อ านาจในการจัดการอยู่กับภาครัฐ แต่ด้วยข้อจ ากัดทั้งด้านบุคคลการ งบประมาณและแนวคิดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่พยายามสงวนสิทธิ และอ านาจในการจัดการไว้กับ ภาครัฐท าให้การบริหารจัดการที่ ผ่านมาไม่
มีประสิทธิภาพ ดังปรากฏถึงปัญหาขยะ ปัญหาหมอกควัน และค่าฝุ่นละออง ที่เกิดมาตรฐานความปลอดภัยปกคลุม
พ้ืนที่ภาคเหนือ ปัญหาการสูญเสีย พ้ืนที่ป่าต้นน้ า ซึ่งน ามาสู่ปัญหาการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ปัญหาภัยแล้ง
และการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยังต้อง พ่ึงพิงธรรมชาติในการผลิตที่ขาด ความแน่นอนท าให้ประชาชนตกอยู่ใน
ภาวะยากจน และความขัดแย้งในสังคมไทย จากการท างานร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และองค์กรเอกชน ในนามเครือข่ายต้านโลกร้อน พบว่า "การจัดการร่วม" คือ ทางออกของการแก้ไขวิกฤต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีประสิทธิภาพ และน ามาสู่การพลิกฟ้ืนความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดความสมานฉันท์ในสังคม ที่จะสร้าง "ความเข้ม  แข็งจากภายใน" ปัจจัยในการขับเคลื่อน
ตาม แนวคิค "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ที่จะสร้าง "ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน"  ตามแนวคิด THailand 4.0 
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   ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา "เครือข่ายต้านโลกร้อน" จึงมุ่งเน้นส่งเสริม  และสนับสนุนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดการทรัพยกรธรรมชาติในรูปแบบ “การจัดการร่วม 
(Co-management)” โดยในปี พ.ศ. 2558 เครือข่ายต้านโลกร้อน ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วม
จัดกิจกรรม "มหกรรม ปั๋นใจ ฮอมแฮง แป๋งโลก" ขึ้น ภายใต้ THEME “การจัดการร่วม: ทางเลือก ทางรอด
สังคมไทย” ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทั้งเครือข่าย องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชน และ
เครือข่ายเยาวชน ท าให้เกิดการตื่นรู้ในปัญหา และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่ภาคเหนือ และน ากลับไป
ด าเนินงานในพื้นที่ตัวอย่าง อย่างแพร่หลาย เกิดการแลกเปลี่ยนกระบวนการท างาน และยกระดับการท างาน “การ
จัดการร่วม” อย่างแท้จริงและขยายผลทั้งแนวราบสู่ชุมชน ต่างๆ และแนวดิ่งสู่ระดับนโยบาย ในระดับต่างๆ และ
เพ่ือขับเคลื่อนงาน "การจัดการร่วม (Co-management) " และไทยแลนด์ 4.0 สืบสานพระราชปณิธานของพระ
เจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในงานพัฒนาตามแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง" องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ก าหนด จัดกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี พ.ศ. 2559 ขึ้น ภายใต้ THEME 
“Thailand 4.0 ประเทศไทยจะอยู่อย่างไร ในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

ตามหนังสือ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ทส 0205.4(1)/900 ลงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2559 ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ขอเชิญร่วมเป็นองค์กรร่วมจัด โดยขอความอนุเคราะห์จัด
สถานที่และเอกสารประชาสัมพันธ์ เนื่องในโครงการการจัดการร่วม : Thailand 4.0 ประเทศไทยจะอยู่อย่างไร ใน
ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี พ.ศ. 2559 สืบสานพระราชปณิธาน
ของพระเจ้าหัวในพระบรมโกศ ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม  ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักการช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์
สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจ าปี 2559 จึงได้จัดท า
โครงการดังกล่าว ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือร่วมแสดงเจตนารมณ์ขององค์กรชุมชน องค์กรพัฒนา เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน และองค์กรภาครัฐ ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในงาน
พัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ท างาน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในเขตภาคเหนือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในประเด็นการ
จัดการร่วม คน ดิน น้ า ป่า หมอกควันและขยะ 

3.3 เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ มีส่วนสนับสนุนการก าหนดนโยบาย 
และ ขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง“การจัดการร่วม : ทางเลือก ทาง
รอดของ สังคมไทย” 
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4.เป้าหมาย 

  หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้มาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่  

5.พื้นที่ด าเนินการ 

ณ จริงใจ (JJ) มาร์เก็ต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่     

6.วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ โครงการ  โครงการการจัดการร่วม : Thailand 4.0 
ประเทศไทยจะอยู่อย่างไร ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  สืบสานพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน  2559  
ณ จริงใจ (JJ) มาร์เก็ต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

  6.2 จัดเตรียมสถานที่ เวทีพร้อมฉากหลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง  

            6.3 จัดงานประชาสัมพันธ์  จัดท าแผ่นพับ และอาหารว่าง           

6.4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

  วันที่  29-30  พฤศจิกายน  2559   

8.งบประมาณด าเนินการ 

  483,000 บาท  ( สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

10.2 เครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดท าข้อเสนอการก าหนดกลไกการ 

ติดตามการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

10.3 เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการร่วมกัน ด้าน คน ดิน น้ า ป่าและ 

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 



โครงการการจัดการร่วม:Thailand 4.0 ประเทศไทยจะอยู่อย่างไร 
ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมไทย  

ประจ าปี พ.ศ. 2559 สืบสานพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่28 

1. ชื่อโครงการ “ท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เป็น
สถาบันหลักที่มีความส าคัญต่อบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นกลไกลในการดูแลรับผิดชอบสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการให้บริการในด้านต่าง ๆ การดูแลแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ด ารงความถูกต้องเป็น
ธรรมอย่างแน่วแน่ เพ่ือเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนอย่างแท้จริง 

คุณธรรม คติธรรม แนวทางด ารงชีวิต หลักคิดในการท างานที่พระบาทพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 พระราชทานไว้ในพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งแบบอย่างการอุทิ ศ
เสียสละที่ทรงปฏิบัติในพระราชกรณียกิจ เพ่ือช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยตลอด 70 ปี ที่ครองราชย์ เป็นสิ่งที่มี
คุณธรรมอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนคุณธรรมตาม
รอยพระยุคลบาท ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าความเจริญ ความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ท้องถิ่น ด้วยเหตุ
นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เพ่ือปลูกฝังให้ส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ น้อมน าคุณธรรมค าสอนพ่อ และแบบอย่างการอุทิศเสียสละของพระองค์มาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจตามรอยพระยุคลบาทให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
จิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

  2. เพื่อให้มีจิตส านึกในการอุทิศเสียสละ เป็นที่พ่ึงพาของประชาชนอย่างแท้จริง 

  3. เพื่อให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความรอบรู้ รู้เท่าทันการณ์ สามารถปรับแนวความคิด         
ปรับวิธีการท างาน ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

  4. เพื่อให้เป็นความคิดกว้างไกล มีใจเปิดกว้าง มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง ในการ
บริหารจัดการงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสารภี รวมทั้งสิ้น 890 คน 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 

 ณ หอประชุมโรงเรียนสารภีพิทยาคม อ าเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม ่

6. วิธีด าเนินการ 
  1.  ขออนุมัติโครงการฯ 
  2.  วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามโครงการฯ 
  3.  ด าเนินการตามโครงการ 
  4.  ประเมินผลโครงการฯ 
  5.  สรุปผลการด าเนินโครงการฯ เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  วันศุกร์ที่  27 มกราคม 2560 

8. งบประมาณด าเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 199,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายกิจการสภาฯ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1.  ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จิตส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

  2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกในการอุทิศเสียสละ 

  3.  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีความรอบรู้ รู้เท่าทันการณ์ สามารถปรับ
แนวความคิด ปรับวิธีการท างาน ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี 

  4.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดกว้างไกล มีใจเปิดกว้าง มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง 
ในการบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่29 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประกวดโรงแรม เกสเฮ้าส์ รีสอร์ท ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ในอ าเภอต่าง ๆ ปรากฎว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ได้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก เป็นธุรกิจที่ท าเงินรายได้ให้แก่โรงแรม 
เกสเฮ้าส์ รีสอร์ท ในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งโรงแรม เกสเฮ้าส์ รีสอร์ท มีการเปิดกิจการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
บุคคลทั่วไป กระจายอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่  ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ถูกท าลายส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และการ
รักษาไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม เกสเฮ้าส์ รีสอร์ท ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
พักและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการได้ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจและการช าระค่าธรรมเนียมจากผู้พักใน
โรงแรมที่ถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้สถานประกอบการโรงแรม เกสเฮ้าท์ รีสอร์ท ได้มีการช าระค่าธรรมเนียมจากผู้พักใน
โรงแรมที่ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ กฎหมาย 

 3.2 การมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ  

 3.3 การรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ 

 3.4 การแนะน าแก่นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศในการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และ
ฯลฯ 

 3.5 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1. เพื่อจัดการประกวดโรงแรม เกสเฮ้าส์ รีสอร์ท ประมาณ 600 กว่าแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีส่วน
ร่วมในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ 

        2. เพ่ือให้การยื่นช าระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  สร้างขวัญ
ก าลังใจ สร้างจิตส านึกที่ดีในการช าระค่าธรรมเนียมฯ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส าหรับจัดประชุม 1 แห่ง 

6. วิธีด าเนินการ 

  คณะกรรมการคัดเลือกโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าหลักเกณฑ์ 

ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปี  งบประมาณ  2560  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  งบประมาณ  70,000 บาท(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท ที่ได้รับรางวัล 

  2. การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

  3. การได้รับทราบข้อปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ เพ่ือน าไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่30 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม  
สถานประกอบการน้ ามันและยาสูบ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทน้ ามันและ
ยาสูบ ผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ประกาศต่าง ๆ ข้อระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงการในแต่ละปี การติดต่อราชการหรือการ
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการรับคืนงานจากกรมสรรพสามิตด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประเภทน้ ามันและยาสูบ ที่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ได้เข้าใจถึงการช าระภาษี ท าให้ต้อง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการช าระเงินค่าภาษีผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือวิธีอ่ืน ๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้สถานประกอบการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท สถานประการค้าน้ ามันและยาสูบ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีการช าระค่าธรรมเนียมฯ และภาษีอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย  
 3.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มีการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบและติดตามการช าระภาษีของตนเอง
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 3.3 ให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ช าระภาษีตามข้อบัญญัติฯ เข้าสู่ระบบการช าระภาษีทุกราย 
 3.4 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาต่าง ๆ น ามาแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์  รีสอร์ท ในจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 700 กว่าราย 
        2. กลุ่มผู้ประกอบการค้าน้ ามันและก๊าซปิโตเลียมส าหรับรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่  
ประมาณ 400 ราย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ผู้ประกอบการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท และสถานประกอบการค้าน้ ามันในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปี  งบประมาณ  2560  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  350,000.-บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
          
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการโรงแรม เกสท์เฮ้าส์ รีสอร์ท และสถานประกอบการที่เข้า
รับการอบรมสัมมนา 
  2. การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการซึ่งเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  3.  การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่31 

 

1. ชื่อโครงการ  รับช าระภาษีนอกสถานที่ การตรวจสอบสถานประกอบการ และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 

              ให้ความรู้แก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งขึ้นใหม่ และสถานประกอบการเก่าที่ยังไม่ได้ช าระภาษีให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สถานประกอบการเก่าที่ค้างช าระภาษี  ที่ปิดปรับปรุงและสถาน
ประกอบการบางแห่งอยู่ห่างไกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้ประกอบการบางแห่งที่เจ้าของ
เป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกในการทางมาช าระภาษี หรือไม่สามารถช าระผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต  เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จักได้ออกไปให้บริการรับช าระภาษีจากผู้ประกอบการที่อยู่ใน
พ้ืนทีอ่ าเภอห่างไกลทั้ง 25 อ าเภอ  นอกจากนี้ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านกฎหมายภาษี 
หรือรับทราบข้อมูลจากประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอต่าง ๆ 

3. วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าท์ และน้ ามันที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ผู้ประกอบการที่เป็นผู้สูงอายุหรือท ากิจการคนเดียวไม่มีคนช่วย ซึ่งไม่สามารถเดินทางมาช าระ
ภาษีหรือหรือค่าธรรมเนียมฯ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ที่ก าหนด 

  2. ออกตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งขั้นใหม่ ที่อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษีแต่ยั งไม่เข้า
ระบบการช าระภาษีให้ถูกต้อง ชี้แจงแนะน าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ 

  3. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แนะน าให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยราชการ  
อ่ืน ๆ  ให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจนและเข้าถึงประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ผู้ประกอบการประมาณพันกว่ารายและประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  พ้ืนที่ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อ าเภอ 

6. วิธีด าเนินการ 

  ออกเดินทางไปในพ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ พบประชาชน พร้อมกับส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตลอดปีงบประมาณ 2560 

   

8. งบประมาณด าเนินการ 

  งบประมาณ  20,000.- บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนและผู้รับบริการในพ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่32 

1. ชื่อโครงการ   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การ
อบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเ กิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  โรงเรียนได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
จัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้
เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์
พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพืชพรรณชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม  มีห้องสมุด  สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือ
ตัวอย่างดอง  หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ  พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้  นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการงานสวน
พฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่อง
ของการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็น
พ้องต้องกันที่จะสนองราชด าริ ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม โรงเรียน
ได้เอาใจใส่ดูแลพรรณไม้เป็นอย่างดีแต่ยังขาดการสร้างจิตส านึกให้เยาวชนมีความรัก  ความร่มรื่นสวยงามของ
พรรณไม้เท่าที่ควร  จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานในอีกรูปแบบหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์” 
โดยมีการรวมพืชพรรณที่มีชีวิต  มีแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้  มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บ
ตัวอย่างพืชพรรณไม้แห้งและพืชพรรณไม้ดอง  มีการรวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ใน
โรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการบันทึกรายงานและข้อมูลรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชพรรณไม้  
มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  เป็นการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  ไม่ฝืนธรรมชาติ  และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของ
โรงเรียน  ด าเนินการโดยสมัครใจไม่ให้เกิดความเครียด 
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3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ เก่ง  ดี  มีความสุข 
๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น  
๓.๔ เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 
๓.๕ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหายาก 
๓.๖ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น 
๓.๗ เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

4.1.1 นักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ และบุคลากรทั้งหมดใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบอุทยานการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.1.2 นักเรียนและบุคลากรทุกคนสนองพระราชด าริแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

4.2.1 นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.2.2 นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สนองพระราชด าริ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ๖.๒ ประชุมคณะครู วางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
  ๖.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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  ๖.๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
  - จัดท าทะเบียนพันธุกรรมพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ในโรงเรียน 

- จัดท าป้ายทะเบียนพืชพรรณไม้ให้ครบทุกต้น  
- จัดท าแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณไม้สวนพฤกษ์ของโรงเรียน   
- จัดเก็บตัวอย่างพืชพรรณทั้งแบบดองและแบบแห้ง  
- จัดท าสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ 
 

 ๖.๕ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๖.๖ สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000.00 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑0.๒ นักเรียนและครูมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 
 ๑0.๓ โรงเรียนสนองพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๑0.๔ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชาติ , สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียวและประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 33 
 

1. ชื่อโครงการ      โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง  
   
2. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝังแนวความคิด ความรู้ให้กับพลเมือง และสังคม
โดยรวมของประเทศ  ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลักที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสังคม แต่ปรากฏว่าระบบการศึกษาไทยยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพในการเรียนรู้และด ารงชีวิตที่ดีได้  ซึ่งส่งผลทางลบต่ อสังคม
โดยรวม เช่น ในพ้ืนที่เชียงใหม่พบว่าเด็กและเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ที่ดีและทั่วถึง เด็กบางส่วนหลุดจากระบบการศึกษา นักเรียนในระบบยังขาดเป้าหมายในอนาคต เรียนจบแต่ไม่
มีงานท า ไม่อดทน และใฝ่เรียนรู้ เป็นต้น 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าว เกิดจากการมอบภาระการอบรมและเรียนรู้ของบุตรหลานให้กับโรงเรียน
เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและชุมชน ประกอบกับโรงเรียนมีข้อจ ากัดในการจัดการศึกษาหลายด้าน ท าให้โรงเรียนส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่เชียงใหม่ โดยเฉพาะในเขตรอบนอก ไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งส่วนหนึ่งพบว่าเกิดจากการมีส่วนร่วมน้อยจากชุมชนผู้ปกครอง รวมทั้งค่านิยมเดิมๆ ที่เน้นการเรียน
สายสามัญ และมุ่งเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก ท าให้เด็กขาดทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตไม่สามารถค้นพบ
ความต้องการของตนเอง เรียนรู้มีเป้าหมายเพียงใบปริญญา ซึ่งส่งผลกระทบตามมาคือ การว่างงาน และเป็น
ปัญหาทางสังคม โดยรวมของชาติในที่สุด นั้น คือ เกิดจากระบบการศึกษาและค่านิยมแบบเก่าที่ยังด ารงอยู่ใน
สังคมไทย 
 ดังนั้น การศึกษาในศตวรรษใหม่ ควรจะต้องเป็นการศึกษาเพ่ือชีวิตและการมีงานท า โดยเริ่มจัดการ
เรียนรู้ วางรากฐานตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงตลอดชีวิต ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการสร้าง
ต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ให้กับสังคมและประเทศชาติให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันและอยู่ร่วมกันในโลกยุคใหม่ 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว หรือผู้ปกครอง ถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุตรหลานไปพร้อมๆกับทางโรงเรียน หรือครูผู้สอน   
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงความส าคัญ
จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนผู้ปกครองขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครอง ให้มี
ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจใหม่ต่อการรับบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดู ซึ่งจะด าเนินการโครงการโดยจัดการ
อบรมให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาตัวผู้ปกครองเอง และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางสมอง
ตามช่วงวัย  การดูแลเลี้ยงดู และการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนให้เข้มแข็งต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรมเด็กและสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ตามช่วงวัยได้ 

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและทัศนคติในการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิตและการมีงานท า 
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 

3. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กรับทราบกลไกปัญหาและ
พัฒนาการเด็กตามช่วงวัย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต    
  อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนของสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 110,000 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ครอบคลุมสถานศึกษา 25 อ าเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. จัดท าโครงการ และรายละเอียดอ่ืนๆ 
 ๓. เสนอ โครงการต่อผู้บริหาร 
 ๔. ประชุมชี้แจงโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 ๕. จัดกิจกรรม ปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และด าเนินการตาม
โครงการ ๖. ประเมินผล และรายงานผล 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
      วันที่  1 ตุลาคม 2560   –  30 กันยายน 2561 
 
8. งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 รายละเอียด ดังนี้ 
 1. ค่าจัดประชุมสัมมนา ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ   2,100,000 บาท 
 2. ค่าจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ    2,100,000 บาท 
 3. ค่ากิจกรรมในการด าเนินโครงการ        500,000 บาท 
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ      300,000 บาท  
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9. ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 1. ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย และ
สามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย และเป็นตัวแบบที่ดีได้อย่างเหมาะสม  
 2. ผู้ปกครองเข้าใจในบทบาท และทัศนคติใหม่ในการจัดการศึกษาเพ่ือชีวิต และการมีงานท า เพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่   
 3. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองต้องรับรู้ต่อกลไกปัญหา
และพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย 
 
 การติดตามและประเมินผล 
 - ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรม ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและเข้าใจการเลี้ยงบุตรตามพัฒนาการ 
แต่ละช่วงวัย 
 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 - จ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
11. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
      ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนา      1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

  2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                  
  3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              4. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ 
 5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                6. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ 
     7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 
 
แนวทางการพัฒนา    ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนงานการศึกษา  
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12. สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(1) พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 มาตราที่ 17 ข้อ 6 , ข้อ 8 และข้อ 27 
 (2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖  
ข้อ 1(2) , ข้อ 2(3) 
 

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้ปกครอง 
 
1. ค่าจัดประชุมสัมมนา ส่งเสริมและพัฒนาโครงการ             2,000,000 บาท 
2. ค่าจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ                  2,000,000 บาท 
3. ค่ากิจกรรมในการด าเนินโครงการ                                                    500,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ                                  500,000 บาท 

           รวมทั้งสิ้น                   5,000,000 บาท 
                          (-ห้าล้านบาทถ้วน-) 
 
 

** ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 34 
 

โครงการอบรมให้ความ รู้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 34.1 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                    อ าเภอสันทราย รุ่นที่ 1 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
กระแสของเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่ก้าวล้ า ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนส่งผลให้แต่ละครัวเรือนมีรายจ่าย      
ที่มากขึ้น ซึ่งจ าเป็นที่ประชาชนต้องมีการพัฒนาตนเองให้สามารถเตรียมรับกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งในด้านการเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว การหาช่องทางในการลดรายจ่ายตลอดจนหาช่องทางเพ่ิมโอกาส           
ในการสร้างอาชีพตามปัจจัยที่ชุมชนมีอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  อ าเภอสันทราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ        
การน้อมน าการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและ       
วิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร          
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นแนวทาง        
การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึงความพอประมาณ            
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ป้องกัน
ให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ                
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในพ้ืนที่
อ าเภอสันทราย จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
อ าเภอสันทราย รุ่นที่ 1 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสันทรายสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและ
ชุมชน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความเข็มแข็งและเกิดการ
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
3.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในอ าเภอสันทราย ให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

2. เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและชุมชน เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความเข็มแข็ง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้          
ในชีวิตประจ าวันและในชุมชนของตนเองได้ 
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4.  เป้าหมาย และสถานที่ด าเนินการ 

กลุ่มองค์กร เครือข่ายชุมชน ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-ฝึกอบรมฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่      จ านวน 685 คน ได้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 680 คน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่       ในการด าเนินโครงการฯ จ านวน 5 คน 

-เดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ต าบลบัวสลี 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข) และสวนบ้านนาหลังคาแดง        
เลขที่ 138 หมู่ 6 บ้านสันนายาว ต าบลศรีค้ า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จ านวน 165 คน ได้แก่ ตัวแทน        
กลุ่มองค์กร เครือข่ายชุมชน ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จ าน วน        
160 คน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่                  
ในการด าเนินโครงการฯ จ านวน 5 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  1. หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
  2. บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข) และสวนบ้านนาหลังคาแดง        เลขที่ 138 หมู่ 6 บ้านสันนายาว ต าบลศรีค้ า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 
6.  วิธีด าเนินการ  

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2.วางแผนการด าเนินงาน 
3.ประสานงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมฯและศึกษาดูงาน 
4.ด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามวัน เวลาที่ก าหนด 
5.ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 

 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอสัน
ทราย รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทาง
ไป        ศึกษาดูงาน ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข) และสวนบ้านนาหลังคาแดง เลขที่ 138 หมู่ 6 
บ้านสันนายาว     ต าบลศรีค้ า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
1)งบประมาณของอ าเภอสันทราย จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 รายละเอียด ดังนี้ 
 

-ค่าจัดท าเอกสารที่ใช้ในการอบรม   จ านวน 10,000 บาท 
-ค่าบ ารุงสถานที่     จ านวน 10,000 บาท  
-ค่าตอบแทนวิทยากร     จ านวน   5,000 บาท 
 

2)ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 300,000 บาท 
 (สามแสนบาทถ้วน) 

 
9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

อ าเภอสันทราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.ผู้น าชุมชน กลุ่มเครือข่าย กลุ่มองค์กรและประชาชนในอ าเภอสันทราย ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

2.เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของประชาชนในอ าเภอสันทราย เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างโอกาส สร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความเข็มแข็ง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในพื้นท่ีต่างๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และในชุมชนของตนเองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 34.2 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 35 

๑. ชื่อโครงการ   โรงเรียนพอเพียง (ปี ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรม ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อน ฟ้ืนฟูความเชื่อม่ัน ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้ก าหนด แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 –2560) เพ่ือขับเคลื่อน การ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านต่างๆ จานวน 7 ยุทธศาสตร์ ให้บูรณาการการท างาน 
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบการ
ด าเนินงาน ในทิศทางเดียวกัน โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเพ่ือเป็นรากฐานของวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการดาเนินชีวิต  โดยหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักการที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความมีเหตุผล 
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ประการแรกคือ ความมีเหตุผล คือ การพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ต้องอาศัย
การคิดแบบ มีเหตุมีผลโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และรอบด้าน ประการต่อมาคือ ความพอประมาณ หรือ
ในทาง พุทธศาสนาเรียกว่าทางสายกลาง คือการทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น ต้องไม่ทาอะไรที่มากหรือน้อยจนเกินไป 
ควรทาแต่พอดีกับตน คือไม่ทาการที่ทาให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน และประการสุดท้าย คือ การมีภูมิคุ้มกัน 
คือ การสร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคง โดยมิได้พิจารณาแต่เพียงในปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ยังต้องค านึงถึง 
ผลที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตด้วย ดังนั้น ชีวิตที่มีภูมิคุ้มกัน จะต้องไม่ได้คิดแต่เพียงสิ่งที่จะเกิดภายในปัจจุบัน 
หากแต่ยังคิดถึงความมั่นคงในอนาคตรวมทั้งการรองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยหลักการทั้ง 3 
ประการนี้ ต้องวางอยู่บนฐานของ ความรู้และคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ คือการจะทาสิ่งใดจะต้องมีความรู้ ทั้ง
ทางภูมิสังคมของตนเอง ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ที่ได้จากประสบการณ์สั่งสมสืบต่อกันมา จะต้องคิด
พิจารณาสิ่งต่างๆ โดยวางอยู่บนหลักการทางวิชาการ และเงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง จุดมุ่งหมายในการกระทา
สิ่งต่างๆ นั้น ต้องพึงระลึกถึงหลักศีลธรรม โดยจะต้องไม่ทาให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ยึดถือเอาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก 

 สถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน มีความท้าทายหลายประการต่อมนุษยชาติ ทั้งวิกฤต ด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่าเพ่ือสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดของ
มนุษย ์วิกฤตการบริโภคเกินกาลังด้วยการกระตุ้นเร้าจากสื่อและกระแสโลกต่างๆ วิกฤตทางการเมือง ที่ผู้คนใช้
สิทธิ เสรีภาพจนเกินขอบเขต ขาดวินัยในการดาเนินชีวิต ไม่เคารพกติกาของสังคม เป็นต้น  

 

/ด้วย.... 
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ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองของสังคมในรุ่นต่อไป  
ให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนที่ก าลังอยู่ในวัยศึกษา  
ให้ได้รับการบ่มเพาะ และปลูกฝังวิธีคิดและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ผ่านพ้น
วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ไปได้ 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการ  โรงเรียน
พอเพียง เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานรวมถึง
พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มีสานึกรักษ์ในท้องถิ่นของตนเองและสามารถดา
เนินชีวิตโดยนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือส่งเสริมแนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  เป้าหมาย 

 ๔.๑  ด้านปริมาณ 

   ๔.๑.๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา ร้อยละ ๘๐ สามารถจัดท า
หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนพอเพียง  

  ๔.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 ๔.๒ ด้านคุณภาพ 

  ๔.๒.๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตร และกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามแนวทางโรงเรียนพอเพียง  

๔.๒.๒ นักเรียนสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนบ้านศาลา  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

/วิธี... 
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๖. วิธีด าเนินการ   

๖.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๖.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

๖.๔ ด าเนินการตามโครงการ 

๖.๕ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

๖.๖ สรุปผล / รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

๘. งบประมาณ   ๔๐,000  บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน)         

 

๙. ผู้ด าเนินการ    

 ฝ่ายวิชาการ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตร และกิจกรรมการเรียน 

การสอนตามแนวทางโรงเรียนพอเพียง  

๑๐.๒ นักเรียนสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันได้  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 36 

1. ชื่อโครงการ    ค่ายคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ  

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๖  บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข” และมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “การจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา” มาตรฐานการศึกษาชาติในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ ระบุว่า “เป้าหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง  คนดี  
และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรง
ตามความต้องการ  ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกที่
พึงประสงค์  และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ด้านผลผลิตทางการศึกษา มาตรฐานที่  ๙  ระบุว่า  “ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์”  
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพ  เป็นคนดี  คนเก่ง  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีมี
ความสุข โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยเน้นการบูรณาการตามหลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  
ปัญญา  เรียนรู้ผ่านการพัฒนาด้าน “การกิน  การอยู่  การดู  และการฟังเป็น”  มีปัญญารู้และเข้าใจในคุณค่า
แท้  ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสดงปัญญา  มีวัฒนธรรมเมตตา  เป็นฐานในการด ารงชีวิต กลุ่มงานกิจการ
นักเรียนได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ
ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  จึงได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธขึ้น   

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมุงพัฒนาคุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงคมุงสังคมแหง ภูมิป
ญญาแนวทางการจัดการเรียนรู และพัฒนาครู และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เนนเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสามารถอยูรวมกันผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาผูเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ใหเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จึงไดจัดท าโครงการค่ายคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ ขึ้นเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในการด ารงชีวิตประจ าวันอยางยั่งยืน 

 
 
 
 

/3. วัตถุประสงค์.... 
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3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในการเข้าค่ายคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ

และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 
๓.๒ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนและ

ชีวิตประจ าวันได้ 
    ๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ศาสนพิธีจากการเข้าค่ายคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยทุกคน 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๙, ๑๑ , ๑๒ , ๑๓ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๖.๒ ประชุมคณะครู วางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
๖.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๖.๔ ด าเนินงานตามโครงการ 
๖.๕ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
๖.๖ สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
300,000.00 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
           ๑0.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
           ๑0.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวันได้ 
           ๑0.๓ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีจากการเข้าค่ายคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ  
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๑.  ชื่อโครงการ   เข้าค่ายคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร (ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  
๒.  หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้คนมีความรู้ และทักษะความสามารถในการเรียนรู้การปฏิบัติตนให้อยู่ใน
สังคมอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความจ าเป็นของหน่วยงานในการพัฒนา แต่ที่จ าเป็นมากกว่าการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายสนองตอบความสามารถของนักเรียนที่
แตกต่างกัน และในการด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการเก่ียวกับการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆให้สรุปจ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้มีผลการประเมินเป็นรายบุคคลทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  อันเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ง ที่ท าให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนเสริม
ที่ส าคัญที่ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายได้ ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในทางทีดี 
เกิดผลในภาพรวมต่อผู้เรียนซึ่งสามรถน าไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และ 
ผลการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียน เป็นประจ าทุกปี และถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมี
ความรัก ความสามัคคี และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓.๑  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความสามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๓.๒  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
๓.๔  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๓.๕  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน รู้จักประหยัดอดออม 
๓.๖  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
๓.๗ เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓.๘ เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 

/4.เป้าหมาย... 
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4.  เป้าหมาย 
 ๔.๑  ด้านปริมาณ 

       ๔.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความสามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

       ๔.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนรู้จักประหยัด อดออม ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 

       ๔.๑.๓  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 

       ๔.๑.๔  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 

       ๔.๑.๕  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

       ๔.๑.๖  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความ นิยมไทย เห็นคณุค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

       ๔.๑.๗  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

      ๔.๑.๘  ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔.๒ ด้านคุณภาพ 

 ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการมีความพึงพอใจ กับกิจกรรรม ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านศาลา  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีด าเนินการ   

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
พ.ค. ๖๐ ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายวิชาการ  

ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ  
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  
จัดท าโครงการ  

 มิ.ย. ๖๐ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ฝ่ายวิชาการ  
ด าเนินการตามโครงการ  
ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง  
ก าหนดภาระงานมอบหมายงาน  
ประชุมคณะกรรมการ  



 ก.ค. ๖๐ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ฝ่ายวิชาการ  
 ก.ค. ๖๐ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการ  
  ส.ค.๖๐      

 
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ ฝ่ายวิชาการ  
นิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   

ฝ่ายวิชาการ  

ประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา ฝ่ายวิชาการ  
ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน ฝ่ายวิชาการ  

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 รวบรวมผลการด าเนินงานจาก

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
ฝ่ายวิชาการ  

ประเมินผล และจัดท ารายงานผล
โครงการ 

ฝ่ายวิชาการ  

ก.ย.๖๐ รายงานผลการด าเนินงาน ฝ่ายวิชาการ  
เผยแพร่ และจัดท าข้อเสนอแนะ ฝ่ายวิชาการ  

 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๘. งบประมาณ  82,100 บาท (แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)         
 
๙. ผู้ด าเนินการ    
 ฝ่ายวิชาการ 
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นักเรียนมีความสามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

๑0.๒ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑0.๓  นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที 
๑0.๔  นักเรียนมีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๑0.๕  นักเรียน ประหยัด รู้จกัประหยัดอดออม 
๑0.๖  เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียน เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
๑0.๗ เสริมสร้างให้นักเรียนมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๑0.๘ เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๑. ชื่อกิจกรรม  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง    (ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้เด็กเติบโต
ขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด ศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และองค์กรเพ่ือความโปร่งใสใน
ประเทศไทย จึงได้ด าเนินกิจกรรมเด็กในทุกรูปแบบเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการรักความถูกต้องและมีความ
กล้าหาญทางจริยธรรมมาตั้งแต่พ.ศ. 2541 เช่น การจัดค่ายอบรมเยาวชนเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยต้าน
คอร์รัปชัน การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก การประกวดเรียงความ การประกวดภาพเขียน ละครเด็ก และการ
โต้วาที เป็นต้น 

ต่อมาเมื่อกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะเอาจริงเอาจังต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครได้ปรึกษากับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และองค์กรเพ่ือความโปร่งใสใน
ประเทศไทย เพ่ือขอให้จัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส าหรับใช้ในโรงเรียนสังกั ด
กรุงเทพมหานคร จึงได้เกิดหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม และ
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยมีที่ปรึกษา
อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยมีหลักการส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้เด็กนักเรียน เริ่มด าเนินการปีแรกในพ.ศ. 2553 โดยจัดท าหลักสูตรและอบรมครูผู้สอน เพ่ือ
น าไปใช้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องใน พ.ศ 2554 ซึ่งเป็นปีที่สองของการด าเนินโครงการ ที่ขยายขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรให้
ครอบคลุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 และ พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร
ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พ.ศ. 2556 ได้ด าเนินการผลิตหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -
6 พ.ศ.2557 ได้อมรมครูผู้สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย 

โรงเรียนบ้านศาลาได้ส่งครูเข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง    
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอนแก่ครู เพ่ือให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมใน
หลักสูตร ซึ่งจะท าให้ครูใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความภูมิใจแก่ครูในการท าหน้าที่
ถ่ายทอดคุณค่าแห่งความดี คู่มือหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น แผ่นซีดีเพลง นิทาน หุ่นมือ 
บทละคร บัตรค า หนังสืออ่านประกอบ ภาพและเอกสารประกอบการสอน 
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ๓.๑ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและ
เป็นธรรม 

๓.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจ าแนกชั่วดี 
สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 

3.๓ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ 
การรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 

๓.4 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน       
 
๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑  ด้านปริมาณ 

ครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านศาลาทั้งหมด 
 ๔.๒ ด้านคุณภาพ 

๔.๒.๑ ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกงกับสาระวิชา
ต่างๆ ได้ 

๔.๒.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความถูกต้องและความ
เป็นธรรม เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทุจริต ไม่โกง ไม่ยอมรับและรังเกียจ
พฤติกรรมทุจริตและการโกง ทุกรูปแบบ 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๗.  วิธีด าเนนิการ   
๗.๑ ครูผู้ที่เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอน หลักสูตร 
“โตไปไม่โกง”ให้ครูทุกคนทราบ 
๗.๒ ฝ่ายวิชาการจัดท าเอกสารหลักสูตร “โตไปไม่โกง” พร้อมกับจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในทุกระดับชั้น 
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๗.๓ ครูทุกคนน าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยด าเนินการดังนี้  
      - ครูประจ าชั้นน าไปบูรณาการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในคาบโฮมรูม แนะแนว  
และลูกเสือ 
      - ครูประจ าวิชาน าไปบูรณาการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
      - ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมน าไปบูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ชุมนุม  
วิชาเพ่ิมเติม SBMLD 
๗.๔ ฝ่ายวิชาการจัดท าเอกสารบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร “โตไปไม่โกง” 
๗.๕ ฝ่ายวิชาการจัดท าแบบประเมินการใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน 
๗.๖ ฝ่ายวิชาการจัดท ารายงานสรุปการใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้บริหาร และต้นสังกัดทราบ 
 
๘. งบประมาณ  -ไม่มี- 
  
๙. ผู้รับผิดชอบ    
 ฝ่ายวิชาการ 
  
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกงกับสาระวิชาต่างๆ ได้ 

๑๐.๒ นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ สร้างนิสัยให้นักเรียนรักความถูกต้องและความเป็นธรรมเพ่ือ
เป็นภูมิคุ้มกันต่อ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทุจริต ไม่โกง ไม่ยอมรับและรังเกียจพฤติกรรมทุจริต และการโกง 
ทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 39 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการค่ายผู้น าเยาวชน : พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น 
ประจ าปี 25๖๐ 

 
2. หลักการและเหตุผล 

จากสภาวการณ์ของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน ที่ก าลังประสบกับปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมืองและเทคโนโลยี ที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เกิดปัญหา การ
ปรับตัวที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่เด็กและเยาวชน ดังนี้ 

- ปัญหายาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาด้านชีวิตทางเพศ
อบายมุข การใช้ความรุนแรงและการสร้างจิตส านึกให้ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

- ปัญหาความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
- ปัญหาด้านชีวิตกับครอบครัว และคุณธรรมจริยธรรม 
- ปัญหาการในการใช้สื่อในทางท่ีผิด 
- ปัญหาความท้าทายและโอกาสของเยาวชนเชียงใหม่ ต่อการยึดถือค่านิยมที่ดีงามในการ อยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม การศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการด าเนินชีวิต 
- ฯลฯ 
จากสถานการณ์ดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม เพ่ือ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆข้างต้น ด้วยการจัดการอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการท างาน 
การศึกษาดูงานกับหน่วยงานอื่นๆ ไปจนถึงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน เป็นต้น   

ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ ระบุว่ารัฐต้องส่งเสริม การ
ด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์หอ
ศิลป์  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

โครงการค่ายผู้น าเยาวชน : พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น ประจ าปี    
25๖๐ นับเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออก ซึ่งความรู้ความสามารถอย่าง
สร้างสรรค์  เป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ  ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา 
EQ” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ ต่าง ๆ ในอันที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
รวมถึงเสริมสร้างให้เยาวชนได้ความตระหนักและหวงแหน  ในมรดกความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่สถานศึกษา สถานประกอบกิจการทุกระดับ และหน่วยงานต่างๆทุก
ภาคส่วน จะได้มีบทบาทสนับสนุนทรัพยากร บุคลากรและสถานที่ ให้แก่เด็กเยาวชนเพ่ือการจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการเข้มข้น จนสามารถขยายผล ในลักษณะเครือข่าย ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายต่างๆ และเป็นก าลัง 
ส าคัญขับเคลื่อนภารกิจ ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วและเริ่มด าเนินการ
ในปี 25๖๐ 
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สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าคู่มือการพัฒนา เด็กและ
เยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เยาวชน” ที่ในปัจจุบันได้มีการด าเนินการอย่างแพร่หลาย เช่น 
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น), ศูนย์เยาวชน อบจ., ศูนย์เยาวชน เทศบาล และศูนย์เยาวชน อบต.
ในพ้ืนที่ต่าง เป็นต้น 

ประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีสิ่งกระตุ้นยั่วเย้าทางด้านวัตถุนิยมและสิ่งมอมเมาให้เยาวชน
หลงใหล คลั่งไคล้ในการบริโภคนิยม ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน / 
การมั่วสุมทางเพศ ถือว่าเป็นปัญหาขั้นวิกฤตของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขและ
ป้องกันอย่างเร่งด่วน ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่เด็กและเยาวชนมีค่านิยมทางเพศไม่ถูกต้อง ทุกภาคส่วนใน
สังคมจึงต้องตระหนักในปัญหาดังกล่าว มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน 

ดังนั้น ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้
ริเริ่มจัดท า “โครงการค่ายผู้น าเยาวชน : พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น 
ประจ าปี 25๖๐” ขึ้น  เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความรักและเพศสัมพันธ์   

3.๒ เพ่ือให้ผู้น าเด็กและเยาวชนดี น าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต การตระหนักการสร้าง
จิตส านึกแก่เด็ก เยาวชน และจัดกิจกรรมปกป้องเพ่ือเยาวชน ในสถานศึกษา และชุมชน  

3.๓ เพ่ือสร้างผู้น าเด็กและเยาวชน ด้านสุขอนามัยเจริญพันธุ์ โดยผ่านการอบรมความรู้เรื่อง
เพศศึกษาและทักษะชีวิต เพ่ือน าความรู้ไปขยายผลต่อในโรงเรียน และชุมชน 

 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าเด็กและเยาวชน ในระบบการศึกษา จ านวน  5๕ คน และ วิทยากร เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน 
รวมเป็น ๖๕ คน 

 
๕. ตัวช้ีวัด 
 - ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างสรรค์ ของ ศูนย์เยาวชนเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่                          
ให้สาธารณชนทราบ โดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3,๐๐๐ คน  
 - มีเด็ก เยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๕๕ คน  
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๖. ระยะเวลา/สถานที่  
วันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ

อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๗. กิจกรรมที่จัด 
     การจัดค่าย อบรมภาคปฏิบัติ ให้ความรู้ทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น แก่ผู้น า
เยาวชนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายน าร่อง 
 
๘.  วิธีการด าเนินงาน 

๘.๑  จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
๘.๓  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการและมอบหมาย   

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
๘.๔  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนด 
๘.๕  สรุปผลการด าเนินงาน 
๘.6  ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
๙. งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวน ๑4๒,๒๕0 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ แกนน าเยาวชน ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 40 
 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2560 

 
2. หลักการและเหตุผล  

เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมี
สติปัญญาที่ดีแล้วยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วยจึงจะเป็น
บุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่
จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่
ต้องการของสังคมและประชากรทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กและเยาวชนที่ขาด
คุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่น
ปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมให้
ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและความเห็นให้ตรงตลอดจนติดตามเฝ้าระวังภัยสังคมต่างๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้
มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับลูก 

ผู้น าศาสนาและผู้น าท้องถิ่นได้เห็นถึงความส าคัญ จึงด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน ประจ าปี 2560 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ยึดมั่นตามหลักการทาง
ศาสนาอย่างเคร่งครัด เพื่อน าไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

แต่ทั้งนี้ เนื่องจากผู้น าศาสนาและสภาภิบาลวัด เขตอ าเภอแม่แจ่ม มีงบประมาณในการ
ด าเนินงานไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1   เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

3.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน 

3.3 เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ 
ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
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3.4 เพ่ือปลูกจิตส านึกเด็กและเยาวชนให้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด  
สร้างพลังในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 

 
4. ผลผลิตของโครงการ/เป้าหมาย /สถานที่ด าเนินการ 

เชิงประมาณ 
เด็กและเยาวชนจากอ าเภอแม่วาง จอมทอง อมก๋อย แม่แจ่ม จ านวน 250 คน 
เชิงคุณภาพ 
- เด็กและเยาวชนมีความพร้อม ความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
- เด็กและเยาวชนน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็นไป 

อย่างถูกต้อง 
- เด็กและเยาวชนได้ท าความดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการลด ละ 

เลิก อบายมุขท้ังหลาย 
 

สถานที่ด าเนินการ  
  วัดนักบุญปาตริก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13  ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 

 
ผู้รับผลประโยชน์ร่วมกัน  

อ าเภอแม่วาง , อ าเภอจอมทอง , อ าเภออมก๋อย , อ าเภอแม่แจ่ม 
                              
5.   ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต               
แผนงาน 
 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

6.  สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
(1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ(6) การจัดการศึกษา 

(2) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
อ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2546  ข้อ 1 (3) , ข้อ 2 (3) และ ข้อ 3 วรรคสาม 
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7. วิธีด าเนินการ  
ด าเนินการเองโดยขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. บางส่วน  
7.1 ประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะท างาน แบ่งหน้าที่  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
7.2  จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
7.4 ด าเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2560 
7.5 สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
8. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

วันที่   20-23  เมษายน  2560 
 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้น าศาสนาและสภาภิบาลวัด เขตอ าเภอแม่แจ่ม 

 
10. งบประมาณ  

งบประมาณด าเนินโครงการทั้งสิ้น 209,400.-บาท (สองแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 
1.  งบประมาณจากผู้น าศาสนาและสภาภิบาลวัด เขตอ าเภอแม่แจ่ม 
     จ านวน 109,400.-บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

1.1 ค่าตกแต่งและเตรียมสถานที่ จ านวน        5,000.-บาท 
1.2 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์   จ านวน   25,๐๐๐.-บาท 
      (กระดาษ ปากกา ปากกาเคมี ดินสอ ยางลบ ฯลฯ) 
1.3 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  จ านวน     35,000.-บาท 
   - วันที่ 20 พฤษภาคม 2560                   
        จ านวน 250 คนๆละ 2 มื้อละ 20.-บาท เป็นเงิน   10,000.-บาท 
   - วันที่ 21 พฤษภาคม 2560           
        จ านวน 250 คนๆละ 2 มื้อละ 20.-บาท เป็นเงิน   10,000.-บาท 
   - วันที่ 22 พฤษภาคม 2560         
        จ านวน 250 คนๆละ 2 มื้อละ 20.-บาท เป็นเงิน   10,000.-บาท 
   - วันที่ 23 พฤษภาคม 2560      
      จ านวน 250 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 20.-บาท เป็นเงิน  5,000.-บาท 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร        จ านวน   44,400.-บาท 
 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2560                 

1. วิทยากรบรรยาย 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600.-บาท  
เป็นเงิน 1,800.-บาท                                      

- วันที่ 21 พฤษภาคม 2560        
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1. วิทยากรบรรยาย 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600.-บาท  
เป็นเงิน 1,800.-บาท                                      

2. วิทยากรสัมมนา 5 คนๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600-บาท  
เป็นเงิน 15,000.-บาท 

-  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560       
1. วิทยากรบรรยาย 1 คน 3 ชั่วโมงๆ ละ 600.-บาท  

เป็นเงิน 1,800.-บาท                                      
2. วิทยากรสัมมนา 5 คนๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600-บาท  

เป็นเงิน 15,000.-บาท 
 -  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560       

1. วิทยากรสัมมนา 5 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600-บาท  
เป็นเงิน 9,000.-บาท 

 
๒.  งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 100,000.-บาท  ดังนี้ 

๒.1 ค่าอาหาร   จ านวน  100,000.-บาท 
 -   วันที่ 20 เมษายน 2560                                   
 มื้อกลางวัน จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท  เป็นเงิน    10,000.-บาท 
 มื้อเย็น      จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท  เป็นเงิน    10,000.-บาท 

-   วันที่ 21 เมษายน 2560               
 มื้อเช้า จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท  เป็นเงิน    10,000.-บาท              

 มื้อกลางวัน จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท  เป็นเงิน    10,000.-บาท 
 มื้อเย็น      จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท  เป็นเงิน    10,000.-บาท 

-   วันที่ 22 เมษายน 2560              
 มื้อเช้า จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท   เป็นเงิน    10,000.-บาท                                  

 มื้อกลางวัน จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท   เป็นเงิน    10,000.-บาท 
 มื้อเย็น      จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท   เป็นเงิน    10,000.-บาท 

- วันที่ 23 เมษายน 2560                                  
 มื้อเช้า จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท   เป็นเงิน    10,000.-บาท 
 มื้อกลางวัน จ านวน 250 คน ๆ ละ 40.-บาท   เป็นเงิน    10,000.-บาท 

* ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
จ านวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

ไม่น้อยกว่า 250 คน 
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12. การติดตามประเมินผล 
แบบประเมินหลังการอบรม 
 

13. ผลลัพธ์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 เด็กและเยาวชนน้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตให้

เป็นไป 
อย่างถูกต้อง 

13.2 เด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
13.3 เด็กและเยาวชนตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ 

ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
13.4 เด็กและเยาวชนท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังในการลด ละ เลิก 

อบายมุขท้ังหลาย 
 
14. ผู้อนุมัติโครงการ/งบประมาณสนับสนุน จ านวน 100,000.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 41 

 
๑.  ชื่อโครงการ   ต้นกล้าประชาธิปไตย (ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  
๒.  หลักการและเหตุผล  
            เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง  หากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  ย่อมเป็นก าลังส าคัญในการสืบทอดความเป็นชาติ  ศาสนา  ภูมิปัญญา  
วัฒนธรรม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สามารพัฒนาประเทศชาติให้เจริญงอกงามเทียบเท่านานา
ประเทศ 
   โรงเรียนบ้านศาลาได้ตระหนักถึงการสร้างส านึกความเป็นไทยเพ่ือพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน  โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  สังคมศึกษา  และประชาธิปไตย  ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาสถานศึกษา
เป็นแกนน าประชาธิปไตยขึ้นในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังได้
ก าหนดให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 
 ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เห็นควรให้มีการจัดอบรม
ให้ความรู้ , ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  และการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย  สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสังคมเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาสังคมไทย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นกลไกในการสร้าง
ประสิทธิภาพในความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นธรรม  สันติวิธี  ความเป็นผู้มีจิตอาสา  และความพอเพีย ง
ในสังคม ตั้งแต่สังคมระดับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน  จนถึงระดับประเทศ 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
           ๓.๑  เพ่ือพัฒนาตัวแทนนักเรียน  (สภานักเรียน)  ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๓.๒  เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นแกนน าของสภานักเรียน 

๓.๓  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกตั้งฝึกทักษะการเลือกตั้ง 
 

๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑  ด้านปริมาณ 
  ตัวแทนนักเรียนทุกห้องทุกชั้นปีของโรงเรียนบ้านศาลาห้องละ ๒  คนรวมทั้งหมด จ านวน  ๓๐  คน 
 ๔.๒ ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนตัวแทนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  สามารถเป็นแกนน าในการพัฒนาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ประชาธิปไตย 

/5.สถานที่... 



    
-2- 

 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านศาลา  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
๖. วิธีด าเนินการ   

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมสภานักเรียน  5,000  
  ๑.ขั้นเตรียมการ (Planning)    
   ๑.๑ เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  เมษายน ๕๙   
     ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการแผนวาง พฤษภาคม ๕๙   
  ๒. ขั้นด าเนินการ (Action)    
   ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ  พฤษภาคม ๕๙   
     ๒.๒ ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ สิงหาคม ๕๙   
 ๓. ขั้นติดตามประเมินผล(Evaluation)    

 
    ๓.๑ สรุปและประเมินผลตามโครงการ พฤษภาคม ๕๙ - 

มีนาคม  ๖๐ 
  

 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๘. งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)         
 
 
๙. ผู้ด าเนินการ    
 ฝ่ายวิชาการ 
  
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑0.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๑0.๒ นักเรียนตัวแทนมีทักษะการเป็นแกนน า 
 ๑0.๓  สภานักเรียนของโรงเรียนความเข้มแข็งขึ้น 
 ๑0.๔  เพ่ือให้นักเรียนตัวแทนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน 
 ๑0.๕  นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 42 

1. ชื่อโครงการ   โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ รวมใจมั่นสู่รั้วต้นแก้ว 

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๖  บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข”มาตรฐานการศึกษาชาติในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๑ ระบุว่า “เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  ตรงตามความต้องการ  ทั้งในด้านสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์  และอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุขและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ด้าน
ผลผลิตทางการศึกษา มาตรฐานที่  ๙  ระบุว่า  “ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์” 
กิจกรรมรับน้องเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียน จัดขึ้นส าหรับนักเรียนใหม่ที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนซึ่งมี
เป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนใหม่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง และคณะครูให้นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ของโรงเรียน กิจกรรมรับน้อง ถือเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนท าติดต่อกันมาจนเป็นประเพณี  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มงานกิจการนักเรียน จึงจัดโครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ รวมใจมั่นสู่รั้วต้น
แก้ว  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มของน้องใหม่กับรุ่นพ่ีและคณะครู ท าความคุ้นเคยกับสถานที่ภายใน
โรงเรียน ช่วยให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีความรู้เรื่องหน้าที่ ภาระรับผิดชอบ ได้รับทราบ
บทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และคณะครูในโรงเรียน 

           ๓.๒ เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ของนักเรียนโรงเรียนต้นแก้ว 
           ๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของทาง
โรงเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
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6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ                                                                                                                                                

           ๖.๒ ประชุมคณะครู วางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ                                          
           ๖.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                      
           ๖.๔ ด าเนินงานตามโครงการน านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร่วมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ รวม
ใจมั่นสู่รั้วต้นแก้ว เป็นเวลา ๑ วัน        
 กิจกรรมฐาน ๕ ฐาน (ฐานละ ๒๐ นาที) 
                    -  ฐานกฎระเบียบ 
                     -  ฐานสามคัคีฉันท์พ่ีน้อง 
                     -  ฐานอุโมงค์หรรษา 
                     -  ฐานเพลงมาร์ชโรงเรียน 
                     -  ฐานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์                                                                                            
            ๖.๕ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
           ๖.๖ สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000.00 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑0.๑ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของโรงเรียน  

       ๑0.๒ นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และคณะครู  
       ๑0.๓ นักเรียนมีความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง ของนักเรียนโรงเรียนต้นแก้ว 
 
 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่43 

1. ชื่อโครงการ      สภานักเรียน 

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะต้อง
เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานของเยาวชนในสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่รวมทั้งมี
ความรู้ที่ถูกต้อง ในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และตระหนักถึงหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนในสังคมได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอย่างถูกต้องจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมประชาธิปไตยในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนซึ่ง
เป็นพลังส าคัญและเป็นรากฐานของประเทศชาติในอนาคต ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพและมีความสุขใน
สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  ดังนั้นทางกลุ่มงานกิจการนักเรียนจึงได้จัดโครงการ “ สภานักเรียน” เพ่ือ
พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยังเป็นกลไกพ้ืนฐานในการ
พัฒนาของเยาวชนซึ่งตรงกับนโยบายของเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
และการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒ ที่ต้องการ
สนับสนุนความสามารถของนักเรียนในด้านการเป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองโลกและส่งเสริมการท างานที่อยู่บนพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 3.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย 

3.3 เพ่ือให้สภานักเรียนได้ท ากิจกรรมโครงการธนาคารขยะภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

4.1.1 นักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
4.1.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสภานักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างงาน 

ของสภานักเรียน 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและได้ฝึกฝนเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิ และ หน้าที่ ตามระบอบประชาธิปไตย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
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6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๒ ประชุมคณะครูวางแผนก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๖.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
 ๖.๔ ด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
  กิจกรรมการส่งเสริมและปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้มีดังต่อไปนี้ 
   - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
   - กิจกรรมการประกวดความสะอาดห้องเรียนและความสะอาดเขตพ้ืนที่ 
   - กิจกรรมการประกวดโครงการธนาคารขยะ 

- กิจกรรมส่งเสริมสภานักเรียนเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยจากหน่วยงานภายนอก  
 ๖.๕ ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๖.๖ สรุปการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
40,000.00 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑0.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 ๑0.๒ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 ๑0.๓ นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 44 
 

๑.  ชื่อโครงการ   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ (ด าเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  
๒.  หลักการและเหตุผล  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้ก าหนดให้มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมตามความสนใจ  โดย
กิจกรรมนักเรียนได้ก าหนดให้มีวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ขึ้นทุกช่วงชั้น  และในหลักสูตรรายวิชาลูกเสือ – เนตร
นารี  ได้ก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรม  เพ่ือต้องการให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ – 
เนตรนารี และได้รับประสบการณ์ตรง  เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเข้าค่ายพักแรม  คือการน าลูกเสือ  -  
เนตรนารี  ให้ยึดหลักปฏิบัติค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านศาลา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดให้มี 
โครงการกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ออกเป็น ๓ ค่าย คือระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถม 
ตอนปลายปลาย และมัธยมศึกษา โดยจัดกิจกรรมศึกษาหาความรู้ตามแหล่งสถานที่ส าคัญๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่งเสริมเติมเต็มให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ   
 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      ๓.๑ พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย เกิดความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ 
สังคม บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์  และช่วยเหลือผู้อื่น 
      ๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นด้วย 
กระบวนการลูกเสือ- เนตรนารีตามหลักจตุกวุฒิธรรม 

๓.๓ เพ่ือเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความนิยมไทย 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัยแก่เด็ก และเยาวชนในกลุ่มนักเรียนของสถานศึกษา  

 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๓.๔ เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ก ากับลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และพัฒนา  
ความรู้ ความเข้าใจทักษะ เจตคติ  สามารถน าความรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนา คุณภาพชีวิต 
ประสบการณ์ไปพัฒนา ส่งเสริมกิจการลูกเสือ และเนตรนารีของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมได้อย่างแท้จริง  
 ๓.๕ เพ่ือเป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
 
 
 
 

/4.เป้าหมาย.... 
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๔.  เป้าหมาย 
 ๔.๑  ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านศาลา ทุกคนตั้งแต่งระดับชั้น ป.๑ – ม.๒ เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.๒ ด้านคุณภาพ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สามารถพัฒนากรอบความคิด เพ่ือสร้างความตระหนักทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
การมีระเบียบวินัยในตนเอง สมัครสมาน สามัคคีในหมู่คณะพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ เป็นผู้มีเหตุและผล เป็นการส่งเสริมยกย่องเชิด
ชูเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ด ารงชีวิตในปัจจุบันอย่างเป็นสุข  

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านศาลา ค่ายลูกเสือชั่วคราว เดอะซัน จ.ล าพูน,ค่ายลูกเสือแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่,
ค่ายลูกเสือชั่วคราว อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   

ธันวาคม ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

๗.  วิธีด าเนนิการ   
๗.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๗.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ 
๗.๕ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๗.๖ สรุปผล / รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
๘. งบประมาณ  ๒๒๗,๙๒๐ บาท ( สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน )         
 
๙. ผู้รับผิดชอบ    
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาการ 
 
 
 
 
 

/10.ผลลัพธ์ 
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๑๐.  ผลลัพธ์ 

๑0.๑ ลูกเสือ/เนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน สร้างความตระหนักทางด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญามากยิ่งขึ้น 
   ๑0.๒ ผู้ก ากับลูกเสือ/เนตรนารี สามารถน าความรู้ กิจกรรม ทักษะไปใช้ในการฝึกสอนเด็ก และ
พัฒนาส่งเสริมกิจการลูกเสือ และเนตรนารีของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้า และสามารถบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมได้อย่างแท้จริง 
 
 ๑0.๓ ลูกเสือ เนตรนารีน าประสบการณ์ และการเรียนรู้น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างเหมาะสม 

๑0.๔ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในรางวัลส่งเสริมยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
บ าเพ็ญประโยชน์ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 45 

1.ชื่อมำตรกำร ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วย
ความสุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ  
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  
และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
 นอกจากนี้  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยั งได้มีการประกาศนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่น 
ที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  1. ให้บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
  2. ให้ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ให้ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ 
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  4. ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์  
ผ่านศูนย์ด ารงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  
 

/และตามที่... 
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 อีกทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 และประกาศนโยบายการสร้างมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมรวมถึงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วย 
 
3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี มีการบริหารงานด้วยความสุจริต 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ 
สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการอย่างยั่งยืนต่อไป ในฐานะนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรที่จะประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความสุจริตและนโยบายการ
บริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ได้รวบรวมหลักการส าคัญ
ต่างๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการก ากับดูแลองค์กร การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
 ทั้งนี้ รายละเอียดของแนวทางการด าเนินการนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตเพ่ือเป็นการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดี มี 7 ด้าน ดังต่อไปนี้  
  1. ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ด้านการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  3. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการตรวจสอบองค์กร 
  5. ด้านการควบคุมภายใน 
  6. ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  7. กรณีพบการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ด าเนินการสอบสวนตามกระบวนการแห่ง ระเบี ยบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลงโทษขั้นสูงสุดต่อผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายการบริหารงานด้วยความ
สุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งสามารถตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด ำเนินกำร 

 แจ้งเวียนประกาศให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยึดถือและปฏิบัติ
ตามโดยเคร่งครัด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบาย 
การบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ซึ่งด าเนินงานดังกล่าวนั้น สามารถตรวจสอบ
วิธีการด าเนินงานและความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอน  

 

 

 

 

 



 

 

2.2.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที่ 46 

 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  การแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินประสิทธิภาพฯ 

และคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
อบจ.เชียงใหม่  

2. หลักกำรและเหตุผล  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ข้อ 220 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  6  มกราคม  พ.ศ. 
2554 

4. เป้ำหมำย 
พิจารณาออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด ำเนินกำร 

 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจ า  และการใช้ดุลยพินิจก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มค่าจ้างประจ า  โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้าง
ประจ า 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ  2558 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มี  

 
/9.ผู้รับผิดชอบ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
           ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่ 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้แก่บุคลากร 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที ่47 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งฯ  
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร/กิจกรรม 
               ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และ
และตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไว้ 10 
องค์ประกอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้น ามาเป็นหลักในการท างานด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กร โดยเฉพาะในประเด็น หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) ซึ่งในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กร ได้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 5 ได้ก ำหนดให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด แต่ละแห่งให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง  
ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 3 คน จากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่า 

ราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสภาฯ คัดเลือก จ านวน 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน 1 คน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจำกบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในด้ำน 
กำรบริหำรงำนท้องถิ่น ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนระบบรำชกำร ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร หรือ
ด้ำนอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
                 มาตรา 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
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มำตรำ 13 คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ก ำหนดหลักเกณฑ์และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนั้น 

(2) ก าหนดจ านวน และอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การ 
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

(4) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด 

(5) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบแนะน าและชี้แจงส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
 

การด าเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีได้รับกำรแต่งตั้งในกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล
กำรบริหำรงำนบุคคล อำทิ กำรคัดเลือก สอบคัดเลือก กำรสรรหำบุคคลเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรย้ำย กำรโอนฯ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้ง ซึ่งท ำให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกำรพิจำรณำ กลั่นกรอง ครอบคลุมทุกประเด็นอย่ำงรอบด้ำน 
 

  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการ
สนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ขององค์กรช่วยกลั่นกรองคนดี มีคุณภาพ เข้าสู่องค์กรได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารที่ก าหนดไว้  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 3.2 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความโปร่งใส  

3.3 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  ร่วมพิจารณา 
กลั่นกรอง ในการสรรหาบุคคลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

/4.เป้าหมาย... 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
            แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก เลือกสรร สรรหา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเชียงใหม่  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                ตุลาคม  2559 – กันยายน 2560  
 

 8. งบประมำณด ำเนินกำร 
                                       - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
            กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 3.2 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน่วยงาน/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา กลั่นกรอง ในการสรรหา
บุคคลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที ่48 

 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณากลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร/กิจกรรม 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 4 โรงเรียน มี ซึ่งการบริหารงานของ
แต่ละโรงเรียน  มีความหลากหลายตามศักยภาพการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ การบริหารงานบุคคลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีประเด็นที่เก่ียวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิประโยชน์ การแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ ปรับปรุงต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่งฯ การบริหารงานบุคคลฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ยุติธรรม เสมอภาค ภายใต้การด าเนินงานของแต่ละโรงเรียน เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ข้าราชการครูฯ ในสังกัด จ าเป็นที่จะต้องมีคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือท าหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาสิทธิและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าว  
           ในการนี้  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มี               
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (ก.จ.จ.เชียงใหม่) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  
              ในส่วนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
อนุกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ส่วน
คณะกรรมการท่านอ่ืน ๆ เป็นบุคลที่ได้ปฏิบัติและมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแล และมีส่วนได้เสียต่อการ
บริหารงานของได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้งในการ   มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้ง ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพิจารณา กลั่นกรอง ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างรอบด้าน คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งฯ ประกอบด้วย 
              (1) นายวันขัย บุณยสุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.เชียงใหม่  ประธานอนุกรรมการ 
              (2) ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  อนุกรรมการ 
                   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
               (3) นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ รองปลัดองค์การบริหาร   อนุกรรมการ 
                    ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
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               (4)  นายวิชาญ  จองรัตนวานิช  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ  อนุกรรมการ 

(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม     อนุกรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลา      อนุกรรมการ 
(7) นางสาวกนกวรรณ วงศ์เงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  อนุกรรมการ 

บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
(8) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่        อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน และส่วนราชการที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 3.2 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณา
กลั่นกรอง อย่างครอบคลุมรอบด้าน  
 3.3 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความโปร่งใส  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
     คณะกรรมอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง      
มาจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
           แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                ตุลาคม  2559 – กันยายน 2560  
 

 8. งบประมำณด ำเนินกำร 
                                       - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
            กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน และส่วนราชการที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 10.2 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณากลั่นกรอง 
อย่างครอบคลุมรอบด้าน  
 10.3 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความโปร่งใส 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที ่49 

1.กิจกรรมกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

      2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ          
ไม่น้ อยกว่ าระยะเวลาตามที่ กฎหมายของแต่ละหน่ วยงานก าหนด โดยได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ 
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด การประกาศจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีการจัดส่งประกาศให้กับผู้มีอาชีพโดยตรงแล้วยังปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ยังมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงานและผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการจัดส่งประกาศให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
เผื่อประกาศเผยแพร่อีกหนึ่งช่องทาง 

 2.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิ จารณา
คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 
ตามข้อ 23, ข้อ 24 ข้อ37 ตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

 2.3 ตามหนังสือสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางการ
เปิดเผยราคากลางของทางราชการ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบฟอร์มหนังสือสั่งการข้างต้น 
โดยประกาศราคากลางผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการแนบราคากลางท้ายประกาศไว้ส าหรับให้/ขาย แก่ผู้มีอาชีพทุกครั้ง เพ่ือให้ 
ผู้มีอาชีพน าไปค านวณราคาก่อนการยื่นเสนอราคาตามที่ก าหนดในประกาศฯ  
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 2.4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ โดยผ่านเว็บไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง  

 2.5 ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ มท.0827.3/16552 ลงวันที่ 17 พฤษภาค ม 
2550 แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนที่ผ่านมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่
ละรอบเดือนโดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

3.วัตถุประสงค์ 

    3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท างานสามารถตรวจสอบได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มี
โครงการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดบ้าง โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  เว็บไซด์ของ
กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

    3.2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอาชีพได้เข้ามายื่นเสนอราคามากราย ท าให้เกิดการ
แข่งขันในการเสนอราคา 

    3.3 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ว่าโครงการใดได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วบ้าง 

    3.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 รวมถึงหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
โดยเคร่งครัด 

 4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  1.มีการประกาศเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด 

 2.มกีารประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแต่ละโครงการ 
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 3.มกีารประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ 

 4.มกีารประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ 

 5.มกีารรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ใน
การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.วิธีด ำเนินกำร 

 1.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กองแผนและ
งบประมาณเพ่ือประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
 3.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือประกาศเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.ปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ณ ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 
 5.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอาชีพโดยตรงตามระเบียบฯ 
 
7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 

       - 

9.ผู้รับผิดชอบ 

        กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.มีผู้เสนอราคาสนใจเข้ามายื่นเสนอราคาและท าให้มีการแข่งขันในการเสนอราคามากข้ึน 

/2.ผู้มีอาชีพ... 
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 2.ผู้มีอาชีพสามารถดาวโหลดข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงราคากลาง น าไปพิจารณาราคา 
ก่อนมาขอรับ/ขอซื้อเอกสารสอบราคา/เอกสารประกวดราคา 

 3.ประชาชนสามารถตรวจสอบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และสามารถดาวโหลดข้อมูลออกมาตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 50 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งจังหวัด มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 
และค่าธรรมเนียม  รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   รายได้จากการรัฐบาลจัดสรร จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัย  คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชั่วคราว และคณะกรรมการ
รับส่งเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้เกิดสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพ่ิมเติมทุกฉบับ  หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การส่งเงิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด 

 2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในการรับเงิน การส่งเงิน และให้การรบัเงินเป็นไปดว้ยเรยีบร้อย ปลอดภัย  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 เพ่ือให้การเก็บรักษาเงินมีความปลอดภัย  และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 การรับเงิน เมื่อถึงสิ้นวันให้น าฝากธนาคาร  หากไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ ให้น าส่งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน เก็บไว้ในตู้นิรภัย แล้วน าฝากธนาคารทั้งจ านวนในวันถัดไป 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

         ทุกวันราชการที่มีการรับเงิน 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่มี 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

 คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

        การรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 51 

1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  การแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน (ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน
ธนาคาร) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในท้องถิ่นท้ังจังหวัดโดยอาศัยงบประมาณ รายได้แผ่นดินที่มาจากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมจาก
ประชาชน  ดังนั้น จึงท าให้หน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยอาศัยอ านาจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และเพ่ิมเติมทุก
ฉบับ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีการควบคุมการเบิก
จ่ายเงิน   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 

 2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 ให้การเบกิจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายของทางราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 การจ่ายเงินตามงบประมาณร่ายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติให้เบิกจ่ายโดยเขียนเช็คเบิกจ่ายให้ ให้กับผู้มี
สิทธิได้รับเงิน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 -  การเบิกจ่ายตามงบประมาณ 

 -  ไม่มีก าหนดระยะเวลาของคณะกรรมการจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือเปลี่ยนต าแหน่ง 
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  8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็ค  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 การตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 52 

1. โครงการ  การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ เป็นการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย
คณะท างานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้ง เพ่ือตรวจผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านต่างๆ ตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด จ านวน 4 ด้าน
ประกอบด้วย 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
 2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
 4. ด้านการบริการสาธารณะ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อวัดสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 3.2 เพ่ือให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น 
 3.3 เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานและเพ่ือสร้างฐานข้อมูลใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลรวมคะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน 86.17 เปอร์เซ็นต์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกจังหวัด 
 6.2 คณะท างานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งออกตรวจ
ประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 6.3 รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานฯให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ได้ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ประมาณ เดือนเมษายน – กรกฎาคม ของทุกปี  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือผลงานที่ก าหนดในการมอบหมายงานและเป้าหมายของงานตาม
ภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ที่ฝ่าย/ส านัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่          
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที่ 53 

 
 1. ชื่อโครงกำร  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

 2. ที่มำของโครงกำร 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
– ITA) โดยส านักงาน ป.ป.ท. มีกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการประเมิน ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลาง หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  
จึงได้ถูกก าหนดให้ต้องเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 
 โดยที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลคะแนนประเมินปี พ.ศ. 2557 ได้คะแนน
ร้อยละ 60.19 และปี พ.ศ. 2558 ได้คะแนนร้อยละ 78.57  

 3. วัตถุประสงค์ 
 1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตาม
ข้อระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ผู้มารับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส 

 4. เป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากส านักงาน
ป.ป.ท. อยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไป  

 5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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 6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จ านวน 2 ราย ให้แก่ ส านักงานป.ป.ท. 
 2. จัดส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจความคิดเห็นโดยแจก
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
  2.1 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดฯ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) จ านวนทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2558 และปฏิบัติงานในสังกัดฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้คลอบคลุมทุกระดับชั้น ซึ่งจะต้อ งมี
การระบุ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์/E-mail (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
  2.2แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment 
ส าหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์/Email(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
 3. จัดท าแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง แล้วจัดส่งให้แก่ ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในมิติต่างๆ ในปีงบประมาณท่ีก าหนด 
 ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการคัดเลือก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ขึ้นมาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เข้มข้น สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายหน้าที่ ให้แต่ละหน่วยงานไปรวบรวมเอกสาร
หลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องในแต่ละส่วนราชการ เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ ส านักงานป.ป.ท. ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 อีกท้ัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังเห็นว่า การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
นั้น จะเป็นการป้องกันผละประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรอีกทางหนึ่ง 
 4.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท าการประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสตามแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) โดยแต่ละตัวชี้วัดของITAนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งมีเกณฑ์การชี้วัดอย่างละเอียด 
 5.ที่ปรึกษาโครงการฯ จัดส่งผลการประเมินฯ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ทุกปีงบประมาณ 

/8. งบประมาณ.... 
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 8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มี 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที่ 54 

 
การเข้ารับการตรวจประเมินต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที่ 54 

 
การเข้ารับการตรวจประเมินต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 55 

 
การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที่ 56 

๑. ชื่อกิจกรรม  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษา   
 สี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านศาลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนา
การศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการดังกล่าว 
โรงเรียนบ้านศาลาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านศาลาได้
คัดเลือกผู้ปกครอง,ผู้แทนชุมชน เข้ามาเป็นคณะกรรมการ เพ่ือที่จะได้มีภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ผลแผนและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีความคุ้มค่า 
โปร่งใส คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
        3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารเงิน งบประมาณ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
  3.2  เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลฯ 
  3.3  เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ และรายงานผล เสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลฯ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
  
๔.  เป้ำหมำย 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารเงิน งบประมาณ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ ๒๕๖0 
 
 
 
 

/7.วิธี.... 
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๗.  วิธีด ำเนนิกำร   
  7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ไปสู่การปฏิบัติ 
  7.2  การติดตาม 
  7.3  การประเมินผล 
  7.4  การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปีไปสู่การปฏิบัติ  
 
๘. งบประมำณ  (ไม่ใช้งบประมาณ)         
 
๙. ผู้รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
  
๑๐.  ผลลัพธ์ การติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ โดยภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 

 

 
 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที ่57 
1.ชื่อโครงกำร โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.เขตเหนือ ในพ้ืนที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ  

อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง(โครงการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2557) 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงประชาชนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลตัวเมืองท าให้การ
เข้าถึงบริการของรัฐมีความยากล าบากและไม่สะดวก จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการที่
ต้องอยู่ในตัวเมือง  เพ่ือขอรับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น งานบริการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  งานบริการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง งานบริการขุดลอกแหล่งน้ า งานบริการเครื่องสูบน้ า งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เห็นถึงความไม่
สะดวกของประชาชนที่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึง
มีความมุ่งมั่นปรับปรุงบริการเพ่ือให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งการติดต่อ
และการขอรับบริการ  โดยพัฒนาการให้บริการเป็นการเชิงรุกนอกพ้ืนที่ตั้งส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในลักษณะศูนย์บริการประชาชน อบจ.เขตเหนือ โดยการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตเหนือ) แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพ่ือ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการให้น้อยลงและรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการสูญเสียเวลาของประชาชนเพื่อมาติดต่อขอใช้บริการ 

3.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในพื้นท่ีได้ทันต่อเหตุการณ์ 

4.เป้ำหมำย 
  4.1 ขอบเขตด้านการให้บริการเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ จ านวน  6
กระบวนการ 
   4.1.1 การบริการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
   4.1.2 งานบริการขุดลองแหล่งน้ า 
   4.1.3 งานบริการเครื่องสูบน้ า 
   4.1.4 งานบริการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง 
   4.1.5 งานบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   4.1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

/4.2... 
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  4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชาชนในพื้นท่ี อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

5.พืน้ที่ด ำเนินกำร 
  พ้ืนที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 
6.วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 เขียนเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 ประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.4 จัดท ากระบวนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและแผนผัง
กระบวนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.5 จัดท าประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการและประกาศให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  6.6 จัดท าค าสั่งมอบหมายอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
  6.7 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   -จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   -จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆเช่น ทางอินเตอร์เน็ต เอกสาร
แผ่นพับ สอบจ. อบต. เทศบาล เป็นต้น 
   -จัดท าตู้รับความคิดเห็น 
   -จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
  6.8 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ(แบบสอบถาม) 
  6.9 สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  โครงการต่อเนื่องจากงบประมาณ ปี 2557-2559 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 
  8.1 ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตเหนือ) จ านวน 11,328,000.-บาท 
  8.2 ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นและใช้โดยประหยัด เช่น จัดท าเอกสาร โปสเตอร์ บอร์ด แผ่นพับ ซีดี เป็นต้น 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนในพื้นท่ี พ้ืนที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง
ได้รับการบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว 
  10.2 ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางของประชาชนที่มาขอใช้บริการในตัวเมือง 
  10.3 เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  10.4 ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีจิตส านึก
และทัศนคติท่ีดีในการให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที ่58 

 
1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษีและระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับช าระภาษีผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 
                    และการพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่อง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้  ได้พัฒนาด้านการ
จัดเก็บรายได้ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว  ส าหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมจากผู้พักใน
โรงแรม และค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูล แผนที่ภาษี    เว็บไซต์และโปรแกรมการ
ช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์  เนื่องจากระบบต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการค้าน้ ามันและรายได้อ่ืน ๆ เข้ายื่นช าระค่าธรรมเนียมฯค่าภาษี
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทน้ ามัน การกรอกรายละเอียดตามแบบบัญชีที่ต้องจัดท า ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตออนไลน์ มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี  การพัฒนาระบบให้ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นช าระภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทยาสูบเพ่ิมเติม สามารถกรอกรายละเอียดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์  
ได้โดยไม่ต้องส่งเอกสารเป็นกระดาษ การพัฒนาฐานข้อมูล การเก็บข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดเก็บ
รายได้ในแต่ละวันสามารถจัดท าได้โดยระบบ หรือการออกข้อบัญญัติฯ ประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้ผู้ประกอบการทราบ และการจัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น จ านวนรายได้และฐานข้อมูลการ
จัดเก็บค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทุกปีหรือให้ข้อมูลข่าวสารส าหรับ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าใช้ระบบหรือเว็บไซต์ในการค้นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก หรือสถานีบริการน้ ามันต่าง ๆ  การ
พัฒนาระบบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การบริการที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เว็บไซต์ และระบบโปรแกรมการช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์(Tax Online) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว จัดท าฐานข้อมูลใหม่ๆ ที่
ทันสมัยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงระบบที่ความทันสมัย การดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลและ
แก้ไขฐานข้อมูล เมื่อเกิดปัญหา  และผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ ได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          พัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล เว็บไซต์ และโปรแกรมการยื่นช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ออนไลน์(Tax online) ส าหรบัผู้ประกอบการโรงแรม สถานีบริการน้ ามัน ผู้ประกอบการค้ายาสูบ ประมาณพัน
กว่าแห่งจัดท าฐานข้อมูลอ่ืน ๆ การประมวลผลการจัดเก็บรายได้ การท าระบบเชื่อมโยงไปยังเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน ณ ศูนย์การค้า 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 www.income.chiangmaipao.go.th 
6. วิธีด าเนินการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี  งบประมาณ  2560  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
            เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางติดต่อที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน   ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่
ระบบยื่นช าระภาษี ค่าธรรมเนียม ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ    ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อการท างานไปยังเคาน์เตอร์บริการประชาชน ณ เคาน์เตอร์
บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

. 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที ่59 

 
1. ชื่อโครงการ  การจัดให้มีระบบบัตรคิวในการช าระค่าเนียมฯ ภาษีฯ และรายได้ต่าง ๆ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ 
ตามอ านาจหน้าที่ และการให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนที่มาติดต่อที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับความเป็นธรรมในการติดต่อราชการ ให้เกิดความพึงพอใจใน
การติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เป็นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับความเป็นธรรม เกิดความเสมอภาค ตามขั้นตอนและตามล าดับ
การติดราชการก่อนหลัง 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าบัตรคิวแจกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้เป็นไปตามล าดับก่อนหลัง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ทุกวัน เวลาราชการและนอกเวลาพักเที่ยง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และเคาน์เตอร์บริการประชาชน(GCS) 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาจรการ     
ล ำดับที่ 60 

 
1. ชื่อโครงกำร   โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
   
2. หลักกำรและเหตุผล  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (ก.จ.จ.เชียงใหม่) 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ข้อ 44 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บริหารจัดการการจ่าง
เงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ต่ า
กว่าที่ก าหนดในมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นอาจก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมอีกก็ได้   

ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องก าหนด
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ขอรับการประเมินเพ่ือก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าการส ารวจพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและ
ตัวชี้วัด ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการส ารวจความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

โดยประเมินผลในด้านคุณภาพการให้บริการ, ความคุ้มค่าของภารกิจ, ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ, ปัญหาที่เกิดขึ้น 
และแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
 กองการเจ้าหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษาส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางพร้อมรายงานผล เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใน
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2558 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 โดยให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าการส ารวจและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
 3.2 เพ่ือน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้จากหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท า
การส ารวจ เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (ก.จ.จ.เชียงใหม่) 
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 3.3 เพ่ือน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้จากหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลาง มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
4. เป้ำหมำย 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากงานบริการ/
โครงการ ที่เป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 3 - 
5 งานบริการ/โครงการ 

 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  พ้ืนที่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการ เพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการและลูกจ้างต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบการประเมิน 

2. จัดหาหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษประจ าปี 2558 มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ 

3.  ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
4. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
           ภายในเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
         งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
           นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ได้รับรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับจากหน่วยงาน หรือสถาบันที่เป็น
กลางท าการส ารวจ เพ่ือสนองต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ก.จ.จ.
เชียงใหม่) เพื่อให้คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการท าการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี 2558 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 61 

 

 การจัดท าส าเนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละส่วนราชการ รวมทั้งประมวลจริยธรรมและเจตจ านงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลว. 28 ก.พ. 60 ให้ทุกส่วนราชการเพ่ือก าชับให้บุคลากรในสังกัด
ยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 62 
1.ชื่อโครงกำร โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.เขตเหนือ ในพ้ืนที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ  

อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง(โครงการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2557) 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงประชาชนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลตัวเมืองท าให้การ
เข้าถึงบริการของรัฐมีความยากล าบากและไม่สะดวก จึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการที่
ต้องอยู่ในตัวเมือง  เพ่ือขอรับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เช่น งานบริการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  งานบริการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง งานบริการขุดลอกแหล่งน้ า งานบริการเครื่องสูบน้ า งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เห็นถึงความไม่
สะดวกของประชาชนที่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึง
มีความมุ่งมั่นปรับปรุงบริการเพ่ือให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งการติดต่อ
และการขอรับบริการ  โดยพัฒนาการให้บริการเป็นการเชิงรุกนอกพ้ืนที่ตั้งส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ในลักษณะศูนย์บริการประชาชน อบจ.เขตเหนือ โดยการก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตเหนือ) แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพ่ือ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการให้น้อยลงและรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการสูญเสียเวลาของประชาชนเพื่อมาติดต่อขอใช้บริการ 

3.3 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในพื้นท่ีได้ทันต่อเหตุการณ์ 

4.เป้ำหมำย 
  4.1 ขอบเขตด้านการให้บริการเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ จ านวน  6
กระบวนการ 
   4.1.1 การบริการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
   4.1.2 งานบริการขุดลองแหล่งน้ า 
   4.1.3 งานบริการเครื่องสูบน้ า 
   4.1.4 งานบริการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง 
   4.1.5 งานบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   4.1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชาชนในพื้นท่ี อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

5.พืน้ที่ด ำเนินกำร 
  พ้ืนที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 
6.วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 เขียนเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 ประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.4 จัดท ากระบวนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและแผนผัง
กระบวนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.5 จัดท าประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการและประกาศให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  6.6 จัดท าค าสั่งมอบหมายอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
  6.7 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   -จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   -จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆเช่น ทางอินเตอร์เน็ต เอกสาร
แผ่นพับ สอบจ. อบต. เทศบาล เป็นต้น 
   -จัดท าตู้รับความคิดเห็น 
   -จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
  6.8 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ(แบบสอบถาม) 
  6.9 สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  โครงการต่อเนื่องจากงบประมาณ ปี 2557-2559 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 
  8.1 ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตเหนือ) จ านวน 11,328,000.-บาท 
  8.2 ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นและใช้โดยประหยัด เช่น จัดท าเอกสาร โปสเตอร์ บอร์ด แผ่นพับ ซีดี เป็นต้น 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนในพื้นท่ี พ้ืนที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง
ได้รับการบริการที่ดี สะดวก และรวดเร็ว 
  10.2 ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางของประชาชนที่มาขอใช้บริการในตัวเมือง 
  10.3 เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  10.4 ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีจิตส านึก
และทัศนคติท่ีดีในการให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 63 
1.ชื่อโครงกำร โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือลดขั้นตอนการท างาน การบริการสิ่งดูดโคลน 
  โครงการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

  ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเกิดฝนตกหนักท าให้พ้ืนที่บางส่วนในจังหวัดเชียงใหม่เกิดปัญหาน้ าท่วม
ขัง เพราะไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน และยังส่งผลให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนที่อาศัยยู่ในพื้นท่ีประสบปัญหาตามมาด้วย สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากปัญหาท่อและราง
ระบายน้ าอุดตัน ท าให้ความสามารถในการระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ จะสังเกตได้จากพ้ืนที่ลุ่มต่ าในหลายพ้ืนที่ 
เช่น เขตเทศบาลต าบลแม่ปูคา อ าเภอสันก าแพง , เขตเทศบาลต าบลแม่เหี๊ยะ อ าเภอเมือง ฯลฯ จะมีปัญหาน้ าท่วม
น้ าขังจนเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในช่วงฤดูฝนของทุกๆปี 

  ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในแก่ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาท่อและ
รางระบายน้ าอุดตัน  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส านักการช่าง จึงได้ท าโครงการดูดสิ่งปฏิกูลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้การสนับสนุนรถดูดสิ่งปฏิกูลและเจ้าหน้าที่ประจ ารถ ด าเนินดูดสิ่งปฏิกูลที่อุด
ตันตามท่อระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ที่ขอความอนุเคราะห์ 

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการให้น้อยลงและรวดเร็ว 
  3.2 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในพื้นที่ได้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถป้องกันปัญหาน้ าท่วมเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 

4.เป้ำหมำย 
  4.1 ขอบเขตด้านการให้บริการเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ จ านวน  2
กระบวนการ 
   4.1.1 ลดขั้นตอนการขออนุมัติปฏิบัติงานสิ้นสุดที่ระดับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
   1.1.2 สามารถออกปฏิบัติงานตรงตามก าหนดเวลาในพื้นที่ต่างๆ ที่ร้องขอความ
อนุเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันสถานการณ์ 
  4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
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5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

  พ้ืนที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
6.วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 เขียนเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 ประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.4 จัดท ากระบวนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและแผนผัง
กระบวนการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.5 จัดท าประกาศก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการและประกาศให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  6.6 จัดท าค าสั่งมอบหมายอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
  6.7 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   -จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   -จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆเช่น ทางอินเตอร์เน็ต เอกสาร
แผ่นพับ ส.อบจ. อบต. เทศบาล เป็นต้น 
   -จัดท าตู้รับความคิดเห็น 
   -จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
  6.8 ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ(แบบสอบถาม) 
  6.9 สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 

7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  โครงการต่อเนื่องจากงบประมาณ ปี 2559 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 
  ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตามความจ าเป็น และใช้โดยประหยัด เช่น จ าท าเอกสาร โปสเตอร์ บอร์ด แผ่นพับ ซีดี เป็นต้น 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนในพื้นท่ีที่ขอรับการความอนุเคราะห์รถดูดส่งปฏิกูล ได้รับการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว 
  10.2 ป้องกันและแก้ไขการเกิดอุทกภัยในฤดูฝนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
  10.3 เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  10.4 ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีจิตส านึก
และทัศนคติท่ีดีในการให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที ่64 

 

1. ชื่อโครงการ  การจัดประกาศแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การยื่นช าระภาษีฯ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้านการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ 
ตามอ านาจหน้าที่ และการให้บริการด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนที่มาติดต่อที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ให้ทราบถึงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ การยื่นช าระภาษี การติดต่อราชการอ่ืน ๆ  เพ่ือให้
ทราบว่าเวลาติดต่อในแต่ละข้ันตอนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการให้บริการเท่าไร อย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในการบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ

ราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ให้ประชาชนจะได้ทราบถึงขั้นตอนในการของเจา้หน้าที่ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าประกาศแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การยื่นช าระภาษี และอ่ืน ๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 ประเมินจากความพึงพอใจการรับทราบขั้นตอนระยะเวลาของผู้มารับบริการที่ กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
2.3.2 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     
ล ำดับที ่65 

 
1. ชื่อโครงกำร การมอบอ านาจของปลัดฯ ให้แก่รองปลัดฯ , การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน                           

 ผู้อ านวยการส านักการช่าง , การแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย ส านักการช่าง 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ประกอบกับข้อ 247  , 248  และข้อ 250  แห่งประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2546   ลงวันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานราชการของกองการเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน 
4. เป้ำหมำย 

เพ่ือให้การบริหารงานภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด ำเนินกำร 

ออกค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติราชการแทน โดยระบุ วัน เวลา หรือก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แทน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
          อาจระบุระยะเวลา  หรือไม่ระบุก็ได้ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่มี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง รวดเร็ว เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที ่66 
 

ค าสั่งองค์การบรหิารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ที ่1858/2555  
เรื่อง แต่งตั้งพนกังานเจ้าหนา้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที ่67 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร    การมอบอ านาจให้หัวหนา้ฝ่ายการเงนิ  ปฏิบัติราชการแทน 
                                               ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ทีม่ำของโครงกำร 
 ด้วยกองคลงั ที่มีภารกิจและหน้าที่ในการเบิกจา่ยเงนิงบประมาณประจ าปี ด้านการเงินและ
สวัสดกิารต่าง ๆ ที่ต้องน าสง่ธนาคาร เพื่อน าเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคาร และมีการเบกิจ่ายเงนิจ านวนมาก 
เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน 
3. วัตถุประสงค ์
          1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงิน การฝากเงิน  
               การเกบ็รกัษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
          2.  เพื่อให้การปฏิบตัิงานของกองคลัง เปน็ไปดว้ยความสะดวก และรวดเรว็ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
         การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
         กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่      
6. วิธีกำรกำรด ำเนินกำร 
         1. การเบกิจ่ายเงนิ ให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรบัรองการจ่าย โดยใหห้ัวหน้างานคลังลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกตอ้งก ากับ(มอบอ านาจให้หวัหน้าฝ่ายการเงิน)  
          2. การน าเงนิเงนิเดอืน คา่ตอบแทน และสวัสดกิาร ต่าง ๆ เขา้บญัชีธนาคารของผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั ขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สง่ให้กบัธนาคาร 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

- การจ่ายเงินเดือน ให้จ่ายในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายของเดือนสามวันท าการ 
- การจ่ายเงินบ านาญ ให้จ่ายในวนัท าการก่อนวนัท าการสดุท้ายของเดือนห้าวันท าการ 

     - การจ่ายเงินคา่ตอบแทนผู้บริหาร ให้จ่ายทกุวนัสิ้นเดือนของวันท าการ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
             ไม่ม ี
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 68 

1. กิจกรรม  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโอนโรงเรียนเข้ามาในสังกัด จ านวน 4 โรงเรียน 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการด้านการบริหารโรงเรียนที่รับโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ คล่องตัว ในการปฏิบัติ
ราชการภายในโรงเรียน และให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับหลังการ รับโอน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัดและระดับคุณภาพในการประเมิน 
ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ตามค าสั่งนี้  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การเสนอ
ความเห็นการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับภารกิจบริหารโรงเรียน
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
การพัสดุและการบริหารงานทั่วไป  ภายใต้ระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการเรื่องนั้นๆ โ ดยการ
ส่งเสริมและก ากับดูแลของต้นสังกัด รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการด้านการบริหารโรงเรียนที่รับโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ คล่องตัว ในการ
ปฏิบัติราชการภายในโรงเรียน 

 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 โรงเรียน 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 โรงเรียน 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

/7.ระยะเวลา... 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
-ไม่ใช้งบประมาณ- 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้ปฏิบัติตามค าสั่งมอบอ านาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที ่69 

 
 1. ชื่อกิจกรรม การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
“ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 

 2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงมีการจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 
ตามหลักเกณฑ์และข้ันตอนที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ไปแล้วนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม จึงจัดกิจกรรม การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง “ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 โดยกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
“ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีก าหนดการจัดทุกปี โดยถือเอาวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นวันจัดกิจกรรมด้วย 

 

/3. วัตถปุระสงค์.... 
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 3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
 2. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่
ประพฤติตนเหมาะสมตามประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่บุคลากรอื่นๆท่ีไม่ได้รับรางวัล ให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 6. วิธีด ำเนินกำร 
 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นมา และมีการ
ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง “ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
 จากนั้นคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯของแต่ละส่วนราชการ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯของ
แต่ละส่วนราชการ ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง “ที่สมควรได้รับการ
ยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
 เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกฯของแต่ละส่วนราชการส่ง
รายชื่อพร้อมทั้งประวัติส่วนตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลการแสดงความคิดเห็นต่างๆของผู้ได้รับการ
คัดเลือกฯให้กับทางฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
 
 
 

/ฝ่ายผู้ช่วย..... 
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 ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการฯจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการคัดเลือกฯตามหลักเกณฑ์ฯ และมีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพ่ือท าการพิจารณาคัดเลือกฯต่อไป และเมื่อมีมติที่ประชุมฯให้ความเห็นชอบในรายชื่อผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกแล้ว ทางฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการฯก็จะมีประกาศรายชื่อผู้ที่ที่ได้รับการคัดเลือกฯและด าเนินการ  
จัดกิจกรรมกังกล่าวในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี 
 ภายในกิจกรรมดังกล่าว  ช่วงเช้าของวันจะมีการท าบุญครั้งใหญ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากนั้นก็จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    
“ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และจากนั้นจะ
กล่าวทักทายบุคลากรทุกคนในสังกัดพร้อมทั้งให้ข้อคิดที่ดีในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตร่วมกันภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2559 - 2561 

 8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มี 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดกิจกรรมคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ “ที่สมควรได้รับการยกย่อง” (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
 2. บุคลากรที่สมควรได้รับการยกย่องฯ มีขวัญและก าลังใจ ในการท างาน 
 3. บุคลากรอ่ืนๆที่ไม่ได้รับรางวัล มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อหวังว่าจะได้รับคัดเลือกให้
เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง 
 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 70 
 

๑. ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ปี ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรม ด าเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) มีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ  

เพ่ือการเรียนรู้และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23) ในการปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าว 
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่ของวงการศึกษาไทย 
หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝ่าย  ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ตลอดจนถึง นักเรียน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเรียนรู้
ด้วยกันทุกระดับ แต่ถ้าชี้เฉพาะลงไป กลุ่มบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ผู้เรียน และจะเป็นผู้ปฏิบัติการให้การปฏิรูปการเรียนรู้สัมฤทธิผลสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  และ
ครูผู้สอน นั่นเอง  

โรงเรียนมีนโยบายที่จะให้ขวัญและก าลังใจส าหรับบุคลากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  และ
ครูผู้สอน  ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการด าเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรา 24 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542   

โดยในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ได้จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มืออาชีพขึ้น  เพ่ือเพ่ือจัดมาตรฐานจูงใจ ปรับระบบการสรรหา คัดกรอง และพัฒนาครูรวมถึงเสริมสร้าง
จรรยาบรรณและการยกย่องเชิดชูครูเก่ง ครูดี ครูผู้น า/อาสา ของท้องถิ่น เพ่ือเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่ครู
และสังคมทั่วไป    

 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
      ๓.๑ เพ่ือจัดมาตรฐานจูงใจ ปรับระบบการสรรหา คัดกรอง และพัฒนาครูรวมถึงเสริมสร้าง
จรรยาบรรณและการยกย่องเชิดชูครูเก่ง ครูดี ครูผู้น า/อาสา ของท้องถิ่น เพ่ือเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่ครู
และสังคมทั่วไป      
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๔.  เป้ำหมำย 
 ๔.๑  ด้ำนปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 ๔.๒ ด้ำนคุณภำพ 

โรงเรียนมีการจัดมาตรฐานจูงใจ ปรับระบบการสรรหา คัดกรอง และพัฒนาครูรวมถึงเสริมสร้าง
จรรยาบรรณและการยกย่องเชิดชูครูเก่ง ครูดี ครูผู้น า/อาสา ของท้องถิ่น เพ่ือเป็นต้นแบบและขยายผล
ไปสู่ครูและสังคมทั่วไป 

 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

๗.  วิธีด ำเนนิกำร   
๗.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๗.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ 
๗.๕ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
๗.๖ สรุปผล / รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
๘. งบประมำณ  ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน )         
 
๙. ผู้รับผิดชอบ    
 ฝ่ายวิชาการ 
๑๐.  ผลลัพธ์ 

โรงเรียนจัดมาตรฐานจูงใจ ปรับระบบการสรรหา คัดกรอง และพัฒนาครูรวมถึงเสริมสร้างจรรยาบรรณ
และการยกย่องเชิดชูครูเก่ง ครูดี ครูผู้น า/อาสา ของท้องถิ่น เพ่ือเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่ครูและสังคมทั่วไป 
 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 71 

1. ชื่อโครงกำร       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่         
ประจ าปี 2560 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาส     
วันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ความว่า          
“คนทุกคน มีหน้าที่ต้องท า แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้
วิชา  ฝึกหัดท าการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจ  ให้ประณีต ให้สุจริต 
แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพ่ือจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง” เด็กจึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นก าลังของชาติ  ด้วยการขยันหมั่นศึกษา หาความรู้
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจ
ท างาน ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือผู้อ่ืน 
เสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร  ตลอดถึงสา
ธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายาม
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี”  ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุก
ร่มเย็น 

  เพ่ือให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
รัฐบาลจึงก าหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์  
ที่ 14 มกราคม 2560 

  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ ไ ด้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง เ ด็ ก                            
ซึ่ ง เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ  และมีน โยบายที่ จะส่ ง เสริมและสนับสนุนทางด้ านการศึกษา                    
โ ด ยมุ่ ง เ น้ น พัฒนาที่ ตั ว เ ด็ ก เป็ น อั นดั บแ รก  ซึ่ ง ห าก เ ด็ ก ไ ด้ รั บ ก า รปลู ก ฝั งที่ ดี ย่ อ ม เป็ น ก า ลั ง                           
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตได้เพ่ือขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึง
ได้จัดท าโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 ขึ้นในวันเสาร์
ที ่14 มกราคม 2560  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ (The International Convention and Exhibition Centre Commemorating His 
Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary)   งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 1,980,000 บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสน   แปดหมื่นบาทถ้วน)                                      

 
 
 

/3.วัตถุประสงค์... 
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3. วัตถุประสงค ์
 
    3.1      เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2560 โดยเด็กและเยาวชนจะ

ได้รับความบันเทิงและสนุกสนานเพลิดเพลิน จากกิจกรรมและการละเล่นต่างๆ 
    3.2     เพ่ือแสดงให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบใหญ่เป็นก าลังส าคัญของชาติ

ในภายภาคหน้า 
    3.3     เพ่ือเปิดโอกาส และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ กล้าแสดงออก ในทาง 

สร้างสรรค์และแสดงความสามารถของตน ตลอดจนเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

    3.4     เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานในเรื่องที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านร่างกายสร้างจิตส านึก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3.5     เพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยให้สมาชิกภายในครอบครัวได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันอันจะ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน ตลอดจนสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  20,000 คน  

5. วิธีด ำเนินกำร 
     5.1   จัดท าโครงการวันเด็กแห่งชาติเพื่อเสนอขออนุมัติ 
     5.2   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
     5.3   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือเตรียมการจัดงานและมอบหมายหน้าที่ 
               ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
     5.4   ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
     5.5   สรุปผลการด าเนินงาน 
     5.6   ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ล าดับ การด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ต.ค
. 

59 

พ.ย
. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค
. 

60 

ก.พ
. 

60 

มี .ค
. 

60 

เ ม .
ย. 

60 

พ.ค
. 

60 

มิ . ย
. 

60 

ก.ค
. 

60 

ส.ค
. 

60 

ก.ย. 

60 

1. ขออนุมัติในหลักการ
และของบประมาณ 

            

2. ประชุมเตรียมความ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

3. การสรรหาเด็กดีเด่น
จังหวัดเชียงใหม่ 

            

4. จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

            

5. สรุปผล             

 

6. ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรด ำเนินงำน 
                   วันเสาร์ ที่ 14  เดือนมกราคม 2560  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุม และ
แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (The International 
Convention and Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday 
Anniversary)    

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการ ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

/8.งบประมาณ... 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 

      งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่น           
บาทถ้วน)   (รายละเอียดแนบท้าย)  

9. กิจกรรมที่จัด 
     9.1   การสรรหาและเชิดชูเด็กดีเด่นโดยมอบประกาศเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องใน

วันเด็กแห่งชาติ จ านวน 45 คน 
     9.2   การแสดงบนเวทีของนักเรียนในสังกัด นอกสังกัดและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
     9.3   การเล่นเกมส์ตามซุ้มต่างๆและแจกของขวัญให้กับเด็กที่มาร่วมงานทุกคน 
     9.4   การจัดแข่งขันตอบค าถามสาระและความรู้ต่างๆ 

9.5   การจัดนิทรรศการของหน่วยงานทางการศึกษา  
9.6   การให้บริการอาหารและอาหารว่าง 

10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
      10.1        เด็กและเยาวชนจะได้รับความเพลิดเพลินจากกิจกรรมการละเล่นต่างๆ และได้รับของรางวัล

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  
      10.2        ประชาชนได้รับรู้ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เล็งเห็นถึงคุณค่า  

และความส าคัญแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นก าลังของชาติ 
      10.3        เด็กและเยาวชนมีความกล้าที่จะแสดงออกและเป็นเวทีแสดงความสามารถ ตลอดจน                

การแสดงความคิดเห็นต่างๆ นอกจากนั้นยังมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์มากข้ึนด้วย 
       10.4       เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งความรู้ทั่วไป ความรู้ทางด้านภาษา 

ความรู้ทางด้านศิลปะ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทักษะทั้งทางด้านร่างกายและความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ 

       10.5       ผู้ปกครองได้รับความสะดวก และมีทางเลือกมากขึ้นในการพาบุตรหลานไปเที่ยว                 
หรือร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ 

10.6      สมาชิกภายในครอบครัวได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันในโอกาสวันหยุดพิเศษ ท าให้เกิดความ
อบอุ่นและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที ่72 

 

1. ชื่อโครงการ  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ ยกย่องเชิดชูสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท  
                    เกสท์เฮ้าส์ ดีเด่น 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม จากสถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดให้บริการห้องพัก
รายวันประเภทโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่กับเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนารายได้ให้เพ่ิมข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ในจังหวัดเชียงใหม่มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมให้ถูกต้อง  
  2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ ของผู้ประกอบการต่าง ๆ จะได้รับทราบ
การช าระค่าธรรมเนียมจากผู้ได้รับโล่ประเกียรติคุณและใบประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรสถานประกอบการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ทราบถึงหลักเกณฑ์
การประกวด แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด ก าหนดสถานที่ท่ีอาจจะเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมท า
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2559  ถึง  30 กันยายน 2560 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  70,000.- บาท(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 
 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประเมินจากความพึงพอใจจากผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และผู้เข้าร่วมโครงการ 
  2. ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที่ 73 
 
๑. ชื่อโครงกำร      โครงกำรวันเยำวชนแห่งชำติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี  ๒๕๕9 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
       ตามคณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ ก าหนดให้วันที่  ๒๐  กันยายน  
ของทุกๆ ปี  เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ ในราชจักรี
วงศ์ถึง 2 พระองค์  คือ   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๕ และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  รัชกาลที่  ๘   ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระ
เยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา เด็กและเยาวชนในภาพรวม  ทั้ง ๒๕  อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  เยาวชนไทยนั้นได้ช่วยพัฒนาประเทศได้ดีในหลายประการ  อีกทั้งน าชื่อเสียงมาให้
ประเทศชาติทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ กลุ่มเยาวชนจึงเป็นทรัพยากร    ที่ส าคัญที่สุด  
เป็นพลังส าคัญของชาติในอนาคต ดังค ากล่าวที่ว่า “เด็กและเยาวชน คือ อนาคตท่ีส าคัญของประเทศชาติ”  

 การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี ๒๕๕9 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่เยาวชนจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต และเพ่ือประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่น   เพ่ือให้ผู้ปกครองและบุคคล
ทั่วไปได้ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชน ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ 
พลาซ่า เชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดท า โครงกำรวันเยำวชนแห่งชำติ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ ำปี ๒๕๕9 ขึ้น  ในวันที่ 17  กันยายน ๒๕๕9 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ 
 
๓. วัตถุประสงค์  

๑.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  พัฒนาการเรียนรู้และรู้จักการท างาน
เป็นทีม   มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน 

๒.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญก าลังใจ ให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต 

๓.  เพ่ือประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่น ให้ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเยาวชน 

4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป คณาจารย์และสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชน  
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๔.  เป้ำหมำย 
           ๑. จัดกิจกรรมสรรหา และเชิดชูเยาวชนดีเด่นโดยจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ  พร้อมทั้งประกาศเกียรติ
บัตรแก่เยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559  จ านวน 4๐ คน 
           ๒. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัด
เชียงใหม่ได้มีพ้ืนที่แสดงออกสร้างสรรค์ จ านวน 1,0๐๐ คน 
           ๓. จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไป องค์กรต่างๆ คณาจารย์และสถานศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเยาวชน มีเป้าหมายผู้ทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร ทางสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,๐๐๐ คน   
 
๕. ตัวช้ีวัด 
 เด็ก เยาวชน ภาคประชาชน สถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๕,๐๐๐ คน  
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2559 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน ๑,๐๐๐ คน  
 
๖. ระยะเวลำและสถำนที่ในกำรด ำเนินงำน 

 วันที่  17   กันยายน  ๒๕๕9  
     ณ  ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่ 

  
๗. กิจกรรมที่จัด 

๑. พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ 
๒. การออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานของค่ายพัฒนาเครือข่ายเยาวชนของศูนย์เยาวชนจิตอาสา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
๓. การออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่ายพัฒนาเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ 
๔. การแสดงความสามารถด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
๕. การประกวดความสามารถด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

/8.วิธี.... 
 

           



๘. วิธีด ำเนินกำร 
ล าดับ การด าเนินการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

ต.ค
. 
๕9 

พ.ย
. 
๕9 

ธ.ค. 
๕9 

ม.ค
. 
๕9 

ก.พ
. 
๕9 

มี.ค
. 
๕9 

เม.
ย. 
๕9 

พ.ค
. 
๕9 

มิ.ย
. 
๕9 

ก.ค
. 
๕9 

ส.ค
. 
๕9 

ก.ย. 
๕9 

๑. ขออนุมัติในหลักการ
และของบประมาณ 

            

๒. ประชุมเตรียมความ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

๓. การสรรหาเยาวชน
ดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ 

            

๔. จัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

            

๕. สรุปผล             
 
๙. งบประมำณ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่          

 จ านวน  5๐๐,๐๐๐  บาท  ( ห้าแสนบาทถ้วน ) 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการ   

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑๑. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
          ๑. เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับขวัญก าลังใจและเห็นคุณค่าของตนเอง มีแรงจูงใจ    ใน

การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศชาติ 
           ๒. เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความรู้  สาระบันเทิงจากการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์

ต่างๆ ในวันเยาวชนแห่งชาติ 2559 
           ๓. ผู้ปกครอง / ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนัก และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเยาวชน       ของ

จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน 
           4. หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับทราบถึงภารกิจ       
ของศูนย์เยาวชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 



 

 

 

2.4.2 

 

 
 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที ่74 
 

1. โครงกำร “ฮ่ำยผะญ่ำล้ำนนำ” ครูภูมิปัญญำอ ำเภอสำรภี 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)   

2.หลักกำรและเหตุผล   
 ล้านนา : เป็นแดนดินถิ่นแห่งอารยธรรมอันล้ าค่าและมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธ
ศตวรรษที่ 19 โดยมีพญามังรายเป็นผู้ก่อตั้งรวบรวมหัวเมืองต่างๆทางภาคเหนือ และก่อตั้งเป็นอาณาจักร
ล้านนา ในปี พ.ศ.1835 จากความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามของธรรมชาติ มีภูเขา ป่าไม้ ปกคลุมบน
ดอยสูง ก่อเกิดต้นน้ า 4 สาย ปิง วัง ยม น่าน รวมเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา หล่อเลี้ยงผู้คนตั้งแต่ภาคเหนือจนถึง
ภาคกลาง จึงมีความเชื่อได้ว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน่าจะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคน   ล้านนา ที่หล่อหลอม
จิตใจ ความคิด ความเชื่อ มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ และมีความเชื่อเรื่องสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์และอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ “คนบ่าเก่า” จึงคิดวิธีการน าเอาธรรมชาติสิ่งแวดล้อรอบตัว มาช่วย   แก้ไข ป้องกันและบ าบัด 
รักษาเยียวยาทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ   ส่งผลให้วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนในล้านนาอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่+เย็น+เป็นสุข” ตลอดมา กลุ่มคนที่มี   การน าเอาความคิด
ดังกล่าวมาใช้ยกย่องว่าเป็น “ครูภูมิปัญญา” ซึ่งมีอู่มากมายทุกพ้ืนที่ หลาหลายแขนง  อาทิ เช่นด้านพิธีกรรม
ล้านนา (พิธีสืบชะตา พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีฮ้องขวัญ พิธีสวด ถอน พิธีขึ้นต้าวตังสี่ ฯลฯ) ด้านหมอเมือง (การ
นวด การตอกเส้นเอ็น การย่ าขาง การเป่าหัว การเช็ด การใช้น้ ามนต์ การจู้หรือประคบ)   
 ปัจจุบันภูมิปัญญาล้านนาบางอย่างจะถูกหลงลืม ละเลยการสืบทอด แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่คน  เมือง 
ยังมีความเชื่อและปฏิบัติต่อเนื่อง สิ่งที่ยังคงปฏิบัติอยู่ซึ่งย่อมหมายถึงคุณค่าและประโยชน์ควรค่าที่จะช่วยกัน
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแบบเบ้าโบราณ   และยกย่อง
เชิดชู “ครูภูมิปัญญา” ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีคู่กับแผ่นดินล้านนาสืบต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่าน อาจารย์ไพรัช ใหม่ชมพู รองนายก อบจ.ชม.  
ได้เป็นผู้ “ก่อเก๊าก ากึ๊ด” ที่จะฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กนักเรียนและเยาวชนในชมชน และ
พัฒนาต่อยอดยกระดับเป็น “ศูนย์เรียนรู้ครูภูมิปัญญาในชุมชน” ที่มีศักยภาพสร้างหลักฐานการเรียนการสอน
พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญครูภูมิปัญญาของ 
จังหวัดเชียงใหม่ 700 คน กระจายเต็มพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อ าเภอ มาร่วมก าหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ อบจ.ชม. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรยกย่องเชิดชู 
“ครูภูมิปัญญา” อย่างสมเกียรติ และในการต่อมาทาง อบจ. ได้บรรจุเนื้อหาการพัฒนาศักยภาพต่อยอดครูภูมิ
ปัญญาไว้ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ระยะ 3 ปี (พศ.2560-2562) ได้เรียบร้อยแล้ว และได้
พิจารณาให้อ าเภอสารภีเป็นพื้นที่น าร่องในการสร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญา พัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดองค์
ความรู้และยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ของแต่ละต าบล 12 ต าบล 106 หมู่บ้าน เพ่ือให้เด็กนักเรียน เยาวชน 
 
 

/และ... 
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และประชาชนผู้สนใจในแต่ละต าบลในอ าเภอสารภีได้เข้าร่วมเรียนรู้ในแต่ละแขนงที่ถนัด โดยความร่วมมือของ
โรงเรียนทุกแห่ง เป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ครอบครัว สร้างอาชีพและรายได้ 
และสอดคล้องนโยบายรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เน้นการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริ แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายสุดท้าย ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญา 106 หมู่บ้าน ของอ าเภอสารภี  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูภูมิปัญญาอ าเภอสารภี ด้านทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน อ าเภอสารภี  
 3. เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ครูภูมิปัญญาในแต่ละแขนงของอ าเภอสารภี 
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 106 หมู่บ้าน ของอ าเภอสารภีได้ศึกษาเรียนรู้จากครูภูมิปัญญาฯ 
และยกย่องเชิดชูครูภูมิปัญญาให้เป็นผู้มีกิจการสาธารณของท้องถิ่น 
 5. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนาของอ าเภอสารภีให้เป็นที่ประจักษ์และสืบ
ต่อไป 
 
4. กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมเรียนรู้ 1,000 คน 
 1. ครูภูมิปัญญาอ าเภอสารภี  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา  
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
 4. นักเรียน กศน.  
 5. เยาวชน (ในและนอกสถานศึกษา)  
 6. ประชาชนที่สนใจ  
 7. ผู้น า หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เด็ก เยาวชน ประชาชนที่สนใจชาวอ าเภอสารภี 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.๑  ส ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ 
 6.๒  วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 6.๓  จัดท าโครงการรายละเอียดงบประมาณ 
 6.๔  เสนอ ชี้แจงโครงการ และแผนปฏิบัติงาน เพื่อขออนุมัติต่อ  ผู้บริหาร 
 6.๕  ประชุมชี้แจงโครงการ รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณต่อผู้ที่ เกี่ยวข้อง                 
 6.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
 6.๗  ประเมินผล และรายงานผล 

/7.ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 วันที่ 9 เมษายน 2560 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สภาวัฒนธรรมอ าเภอสารภี,อ าเภอสารภี และมหาวิชาลัยเวียงพิงค์ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเครือข่ายครูภูมิปัญญาอ าเภอสารภีที่เข้มแข็ง 
 2. มีครูภูมิปัญญาอ าเภอสารภีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง 
 3. มีหลักสูตร การเรียน การสอน ครูภูมิปัญญา 9 ด้าน ได้ใช้ในการถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียนและ
เยาวชนในชุมชน 
 4. เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน 9 ด้าน (9 แท่ง) ในอ าเภอสารภี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญา
ล้านนาไว้สืบต่อไป 
 5. เด็กนักเรียนและเยาวชนคนสารภีได้เรียนรู้ซึมซับสิ่งที่ดีงาม น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
11. หมำยเหตุ (สรุปรำยละเอียดภำพรวมของโครงกำรเพื่อให้ง่ำยต่อกำรท ำควำมเช้ำใจ) 
 กิจกรรมในครั้งนี้ท าให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จ านวน 9 ด้าน ในอ าเภอสารภี เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้ และร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ล ำดับที่ 75 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชาและการ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามสายการบังคับบัญชา 
2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงใหม่ ( ก.จ.จ.
เชียงใหม่)   เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.
2545  ส่วนท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการ ปฏิบัติราชการ  ข้อ 302  ให้มีการ
ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน 
โครงการหรือผลงานที่ก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  ทั้งนี้ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงาน   
ของส่วนราชการ หรือภารกิจหลักที่ได้มีการก าหนดไว้ตามที่ ก.จ.จ.ก าหนด และกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดท า
แบบบันทึกข้อตกลงให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงภายในแต่ละส่วน
ราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพื่อน ามาเป็นตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานว่าได้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ในบันทึกข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ เพียงใด  

3.2น ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเพ่ือ
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนระดับในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3.3 เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะว่า สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด 
3.4เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ที่บันทึกไว้ในข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ 
3.5เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร  

4. เป้ำหมำย ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด ำเนินกำร  แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  โดยจัดท าอ านาจ
หน้าที่ให้ตรงกับค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่มี 
9. ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  กองการเจ้าหน้าที่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน  โครงการ หรือผลงาน 



ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที ่76 

 
 1. ชื่อมำตรกำร การประกาศเผยแพร่และบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ,ประมวลจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 และประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552  

 2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ก.ถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 ซึ่งบัญญัติให้  
มีประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงมีการจัดท า ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 ,ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
นักการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2553 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2552  

 3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา, ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 

/4. เป้าหมาย.... 
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 4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

 5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 6. วิธีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือท าการยกร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในประกาศและให้ประกาศใช้
แล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต้องท าการจัดส่งส าเนาประกาศและส าเนาประมวลจริยธรรม
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ส านักงาน ก.ถ. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการ 
จัดหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมดังกล่าว 

 7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2559-2561 
  
 8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มี 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีประมวลจริยธรรมข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

/3. มีการ.... 
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 3. มีการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.5.2 

 

 

 

 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 77 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  การตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย 
                                            ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด มีรายได้จากการจัดเก็บ
เอง รายได้จากรัฐบาลอุดหนุนและรายได้จากรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้  มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณในด้าน
ของงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน ซึ่งในการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะออกงบ
การเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานทางด้านรายรับและด้านการใช้จ่ายเงิน และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
เชียงใหม่จะเข้าตรวจสอบเอกสารการรับเงินและเอกสารการเบิกจ่ายเงินเพ่ือรับรองความถูกต้องในงบการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และออกรายงานผลการตรวจสอบอีกทั้งมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติในด้านการรับเงิน
และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องตาม 
                 ระเบียบ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือทราบถึงแนวทางการถือปฏิบัติในด้านการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            ส านักตรวจเงินแผ่นดินรับรองความถูกต้องในงบการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด าเนินการ 
           ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่เข้าด าเนินการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 3 เดือน 
8. งบประมาณด าเนินการ 
           - ไม่มี – 
 

/9.ผู้รับผิดชอบ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
           ฝ่ายบัญชี กองคลัง 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
          รายงานผลการตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.3 

 

 

 
 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที ่78 
     

  1. ชื่อกิจกรรม  
    ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
ให้ค าปรึกษา รับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยประชาชนสามารถร้องเรียนได้
ด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
    3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชน มีช่องทางการร้องเรียน ได้รับการตอบสนองข้อร้องเรียน และการ 
แจ้งผลการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางสารสนเทศให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

-  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของตน 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่ 

 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเจ้าหน้าที่ 

รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

/6.วิธ.ี.. 
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6.วิธีด าเนินการ  
-  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
-   จัดช่องทางรับ - ตอบ เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชน ทางสารสนเทศ 
-   ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถาม

หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 
-   ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
-    จัดท าทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความ

คิดเห็นจากประชาชน 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
-  ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก 
-  ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที ่79 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล ำดับที ่80 

การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  และฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที่ 81 

     
  1. ชื่อกิจกรรม  

    การจัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
2.หลักการและเหตุผล 

  - เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

- เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง    และ
เพ่ือที่จะปกปักษ์รักษาประโยชน์ของตนได้  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที ่
    3.วัตถุประสงค์ 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ทั่วไป  
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ  ให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
- มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และบริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

5.พ้ืนที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
6.วิธีด าเนินการ  
-  จัดตั้งและด าเนินการศูนย์ข้อมูลข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเชียงใหม่  
-  ออกระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง 

ราชการ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 

ทางราชการ พ.ศ.2540 
 
 

/-มีเจ้าหน้าที่... 
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-  มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
-  ก าหนดแบบค าขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

  -  จัดท าแผนภูมิข้ันตอนระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แก่ประชาชน  
โดยมีการเปิดเผย ณ อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และในเว็บไซต์ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
       จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้บริการประชาชนครบถ้วน ตามท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล ำดับที่ 82 

 
มาตรการก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ 83 

1.ชื่อโครงกำร โครงการศูนย์ปฏิบัติการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดท าโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) ภายในจังหวัดเชียง จ านวน 25 อ าเภอขึ้น เพ่ือเป็นการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของประชาชน 
ป้องกันเหตุร้ายอันเนื่องจากความรุนแรงทางสังคม ตลอดจนเหตุสาธารณภัยอ่ืนๆ เช่น ภัยจากความมั่นคง ภัยจาก
อุบัติเหตุทางการจราจร หรือภัยอ่ืนๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนและสังคม และว่าด้วยพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของทางภาครัฐ  โดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมาย นั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ปฏิบัติการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น เพ่ือให้บริการข้อมูลกับประชาชนที่ มีความประสงค์ต้องการ
ข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อใช้ประกอบในการแจ้งความร้องทุกข์ต่อไป   

3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ได้มีข้อมูลประกอบในการแจ้งความร้องทุกข์ 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ 
ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพ้ืนที่ 

4.เป้ำหมำย 
ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวจากต่างพ้ืนที่ 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

  จังหวัดเชียงใหม่  
6.วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 เพ่ิมหมายเลขโทรศัพท์ ในระบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรองรับการ
ร้องขอความช่วยเหลือ 
  6.2 จัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์ในการดูแลระบบ ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  
เพ่ือรองรับการแจ้งเหตุหรือร้องขอความช่วยเหลือ 
  6.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารทางเว็บไซด์ขององค์กร เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง 

/7.ระยะเวลา... 
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7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 

(ไม่ม)ี 

9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส านักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้มีข้อมูลประกอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการแจ้งความหรือร้องทุกข์ได้ 
  10.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  10.3  เกิดความร่วมมือกันระหว่างประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใน
การสอดส่องดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสังคมภายในจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 84 
1. ชื่อโครงกำร  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ในปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่จัดการศึกษา  รวมทุกสังกัด 
224 หน่วยงาน  โดยขึ้นตรงต่อส่วนกลาง  ถึง  5  กระทรวงและอีก 2 ส านักงานแห่งชาติ ที่ไม่ขึ้นกับ
กระทรวงใดๆ  ไม่มีหน่วยงานใด  ให้บริการสถิติข้อมูลการจัดการศึกษา  ของทุกสังกัดที่เป็นภาพรวมในระดับ
จังหวัดเพ่ือใช้เป็นข้อมูล  ในการบริหารจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (มีเฉพาะข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานเท่านั้น) สถิติข้อมูลมีความจ าเป็นในการน าไปใช้วางแผนในทุกๆด้าน  โดยเฉพาะในปัจจุบันการ
วางแผนอัตราก าลังคนทั้งในสถานศึกษา  การวางแผนอัตราก าลังคนเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ ฯลฯ  ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และระดับชาติ 

 เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการศึกษาไว้ให้หน่วยงานการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภททั้งภาครัฐ 
เอกชน สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอ่ืนๆ  จึงเห็นพ้องร่วมกันว่า
ควรมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาระดับจังหวัด  โดยให้มีส านักงานตั้งอยู่ ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีหน้าที่เป็นเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือปฏิรูปการศึกษา  
เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์  ประมวลผล  และการให้บริการข้อมูล 

 ดังนั้นเพ่ือใช้สถิติข้อมูลเป็นการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ให้เกิดความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี โดยใช้ เด็ก เยาวชนเป็นตัวตั้ง ร่วมบูรณาการจัดการศึกษาของทุกสังกัดใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 3.2.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่ และให้บริการข้อมูลทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการน าไปใช้ประโยชน์ 

 3.3.  เพ่ือให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง  สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้าถึง
แหล่งข้อมูล  และใช้แหล่งข้อมูลให้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งทางด้านการศึกษา เรียนรู้ ด้านสังคม และเศรษฐกิจ 

 3.4.  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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 3.5.  เพ่ือการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ให้เกิดความร่วมมือในการจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนที่ โดยใช้ เด็ก เยาวชนเป็นตัวตั้ง ร่วมบูรณาการจัดการศึกษาของทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

4.  กลุ่มเป้ำหมำย 

 - สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งในระบบและนอกระบบ  ที่มีการเรียน การสอนตั้งแต่ระดับก่อนวัย
เรียนไปจนถึงตลอดชีวิต 

 - หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป 

5.  ตัวช้ีวัด 

 - มีการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 - มีจ านวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน 

๖. ระยะเวลำ/สถำนที ่  

 ทุกปีงบประมาณ  

7.  กิจกรรม 

 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ส านัก
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

๘.  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 ๘.๑  จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

 ๘.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 

 ๘.๓  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดการและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 

 ๘.๔  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนด 

 ๘.๕  สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๘.6  ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 
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9.  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10.  กำรติดตำมประเมินผล 

 จากการรายงานผลผู้เข้าใช้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 85 
     

  1. ชื่อกิจกรรม  
    การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 
2.หลักการและเหตุผล 

  - เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

- เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และเพ่ือที่จะ
ปกปักษ์รักษาประโยชน์ของตนได้  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ 

 
    3.วัตถุประสงค์ 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ทั่วไป  
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- มีการปิดประกาศ เผยแพร่การบริหารงานบุคคล  การด าเนินการ

งานพัสดุ  การจัดซื้อ จัดจ้าง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเงินการคลัง   การบริหาร
งบประมาณ  ประชาชนสามารถสืบค้น ตรวจสอบได้โดยง่าย 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจ ชัดเจน  ถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย   

 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
6.วิธีด าเนินการ  
   -  ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการ

ด าเนินการงานพัสดุ  การจัดซื้อ จัดจ้าง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเงินการคลัง   การบริหารงบประมาณ 
 -    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
      ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 86 

๑. ชื่อโครงกำร   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง (ปี 
๒๕๖๐ เป็นกิจกรรม ด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๒. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่างๆรวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น  
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจาก
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน  เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตร
หลานของตนเองในขณะเมื่อเด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน 
ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพ่ิมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยัง
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ชุมชนกับโรงเรียน นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จใน 
การเรียนของเด็ก ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆของ
เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน 
ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ลูกเพ่ือจะได้ช่วย ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลาน
ได้ถูกต้องเหมาะสม 

โรงเรียนบ้านศาลา  เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง ขึ้น เพ่ือให้ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน และ
ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

      ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน      

๔.  เป้ำหมำย 

 ๔.๑  ด้ำนปริมำณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 

 ๔.๒ ด้ำนคุณภำพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้และเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตนเอง     
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๗.  วิธีด ำเนนิกำร   

๗.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๗.๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

๗.๔ ด าเนินการตามโครงการ 

๗.๕ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

๗.๖ สรุปผล / รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

๘. งบประมำณ  50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )         

๙. ผู้รับผิดชอบ    

 ฝ่ายอ านวยการ 

 ๑๐.  ผลลัพธ์ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 87 

 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที ่88 

1.กำรจัดท ำสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 2.หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

      ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ มท.0827.3/16552 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 แจ้ง
แนวทางด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดราคาและสอบ
ราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนที่ผ่านมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือนโดยผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

3.วัตถุประสงค์ 

    3.1 เพ่ือประชาสัมพันธผ์ลการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ที่องค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ที่ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป
แล้ว โดยผ่านเว็บไซด์ของหนว่ยงาน 

    3.2 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ความโปร่งใสในการด าเนินการงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

    3.3 เพ่ือด าเนินการตามหนังสือสั่งการตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ มท.0827.3/16552 ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 

  ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

5.พื้นที่ด ำเนินกำร 

 เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

/7.ระยะเวลาด าเนินการ... 
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6.วิธีด ำเนินกำร 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบแล้ว ให้ส่งผลการรายงานผลให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยระบุถึงโครงการ งบประมาณ ผู้มายื่นเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และผลการ
ตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก โดยน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศรายงานผลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564 

8.งบประมำณด ำเนินกำร 

       - 

9.ผู้รับผิดชอบ 

        กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ได้โดยผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 89 

1. โครงกำรค่ำบริกำรพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ และฐำนข้อมูล 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวั ดด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ขององค์การให้กับประชาชนและ
ผู้สนใจรับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ของ
องค์กร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการบริการพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลขึ้น เพ่ือด าเนินการให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชี ยงใหม่ เป็นไปตาม
หลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าวข้างต้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการ
แก่ประชาชน 

 2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบริการสาธารณะ 
และข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4. เป้ำหมำย / ผลผลิต 

 มีพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์ และฐานข้อมูลขององค์กรในด้านต่าง ๆ งานระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้
ในการเผยแพร่ประชาสันพันธ์ภารกิจการให้บริการสาธารณะ และข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 
และผู้สนใจรับทราบ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

/6. พื้นที่... 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 1. ขออนุมัติโครงการจากผู้บริการ 

 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล เอกสารในการน าเข้าระบบ
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

 3. แจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบ เพ่ือประสานในการจัดท าข้อมูล เอกสาร เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 

 4. ติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 เดือนตุลาคม  – เดือนกันยายน ของทุกปี 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 30,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการสาธารณะ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ  
จากการติดตามเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สะดวกรวดเร็ว 

  

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 90 
๑. ชื่อโครงกำร   โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

๒.  หลักกำรและเหตุผล 

  สื่อ แปลมาจากค าว่า medium หรือ media ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลว่า กลาง อยู่ตรงกลาง 
สิ่งที่อยู่ตรงกลาง แต่เมื่อน ามาใช้ในภาษาอังกฤษก็มีความหมายกว้างออกไป แต่เมื่อวิชาการด้านการสื่อสาร 
และการสื่อสารมวลชนก้าวหน้ามากขึ้น ค าว่า สื่อ (medium หรือ media) ก็ได้รับการวิเคราะห์ศึกษาและ
ตกแต่งพัฒนาจนมีความหมายเป็นศัพท์เทคนิค หรือศัพท์เฉพาะที่มีความส าคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพราะสื่อกลายเป็น
องค์ประกอบที่จะขาดเสียมิได้ในการสื่อสารทุกรูปแบบและทุกประเภท ความหมายเดิมที่จ ากัดอยู่เฉพาะเรื่อง
ของภาษาที่ใช้ในการพูดหรือการสอน อาทิ ภาษาไทยที่เป็นสื่อการสอนที่ใช้กันมากที่สุดในสถาบันการศึกษา
ของไทย ก็ได้ขยายออกมาครอบคลุมสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สื่อวัตถุ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. สื่อบุคคล อาทิ สื่อภาษา สื่อท่าทาง พ่อสื่อแม่สื่อ  
3. สื่อประชาชน หรือ สื่อผสม อาทิ สื่อมวลชน สื่อการสอน สื่อข้อมูล 

สื่อโสตทัศน์  
4. หรือแม้กระทั่งสาร อาทิ สื่อวัจนะภาษา สื่อ อวัจนะภาษา 

 

ทั้งนี้ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการน าข่าวสาร 
เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน สื่ออาจจ าแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การ
ก าหนดประเภทของสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จะต้องค านึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่พัฒนาได้
ประโยชน์ในปัจจุบันและศักยภาพเพ่ืออนาคต ซึ่งสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมได้ ได้แก่  

- สื่อสิ่งพิมพ์  
- สื่อบุคคล  
- สื่อโสตทัศน์  
- สื่อกิจกรรมต่าง ๆ  

2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้  
- สื่อมวลชน (Mass Media)  

 

/อีกท้ัง... 
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อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๐ ลงวันที่  
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ มาตรา ๓๕/๔ วรรค ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประจ าทุกปี และวรรค ๗ ค าแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๔๕  (๗ ทวิ)  ได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของการบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพ่ือจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างทั่วถึง และเพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งาม ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ทุกรูปแบบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ  

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อองค์กร 
3. เพ่ือเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีขององค์กร 

๔. เป้ำหมำย 
  1. รายงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  2. หนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
  4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ “ทุกทิศ
ทั่วถิ่น กับ อบจ.เชียงใหม่” 
  5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อมวลชน 
(Press Relationship) 
  6. จัดท าโครงการอื่นที่เก่ียวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  ภายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดท าโครงการรายงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  2. จัดท าโครงการหนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. จัดท าโครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน
สื่อหนังสือพิมพ์ 
  4. จัดท าโครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใน
รายการ “ทุกทิศทั่วถิ่น กับ อบจ.เชียงใหม่” 
  5. จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบสื่อมวลชน (Press Relationship) 
  6. จัดท าโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   
7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 

 
8. งบประมำณด ำเนินทั้งสิ้น 11,976,000.-บำท (สิบเอ็ดล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบำทถ้วน) ดังนี้ 
  ในการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใช้
งบประมาณ จ านวน  100,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 
            1.ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รายงานประจ าปีฯ  จ านวน   85,000  บาท 
            2.ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์ค    จ านวน   15,000  บาท 
  ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 

ในการด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                                               
ใช้งบประมาณจ านวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าจ้างโรงพิมพ์เพ่ือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์  จ านวน   1,800,000  บาท 
  2.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการด าเนินงาน จ านวน      100,000  บาท 

  ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 

ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ทางหนังสือพิมพ์ ใช้งบประมาณจ านวน ๑,2๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้  

1. ค่าเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ ค่าเขียนบทความ สกู๊ปข่าว และอ่ืน ๆ  
                    รวมจ านวน ๑๒ เดือน  เดือนละ 1๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท 
  ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
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ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ                                                              
“ทุกทิศทั่วถิ่น กับ อบจ.เชียงใหม่”  จ านวน 12  เดือน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,176,000  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

1. บันทึกเทปโทรทัศน์รายการไม่น้อยกว่า 30 นาที 
- ค่าถ่ายท ารายการ และ ตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
- เขียนบทรายการประสานงาน 
- ค่าพิธีกรด าเนินรายการ 
- ค่าน้ ามันส าหรับการเดินทาง 
- ค่าสนับสนุนการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ สทท11เชียงใหม่ 

      2. บันทึกเทปโทรทัศน์สกู๊ปสั้นความยาวไม่น้อยกว่า 2  นาที 
- ค่าถ่ายท ารายการและ ตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
- เขียนบทรายการประสานงาน 
- ค่าพิธีกร 
- ค่าน้ ามันส าหรับการเดินทาง 
- ค่าสนับสนุนการออกอากาศแทรกในรายการสถานีโทรทัศน์จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

3. ลงสื่อหนังสือพิมพ์ 
        - น าบทความ/ข่าว/ภาพนิ่ง/บทสัมภาษณ์  ที่ไปถ่ายท าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่อบจ.
เชียงใหม่ได้เข้าไป ปรับปรุงและพัฒนา  น าเสนอผ่านเรื่องแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในแต่ละตอนที่ไปถ่ายท า 
ในหนังสือพิมพ์ ครึ่งหน้า ขาวด า หน้าใน 
  ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
 

ในการด าเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง ใหม่พบสื่อมวลชน (Press 
Relationship) ใช้งบประมาณจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่                                      จ านวน  20,000 บาท 
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                         จ านวน  15,000 บาท 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                            จ านวน  30,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามโครงการฯ จ านวน  35,000 บาท   
ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง        
  และในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นการสื่อถึงการด าเนินกิจกรรมที่ใช้สื่อประชาสัมพันธ์  
ทุกรูปแบบชององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 7,500,000 บาท 

ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง        
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9. ผลลัพธ์  
  ผลลัพธ์ 
   ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ทุก
รูปแบบ 
   ๒. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน
ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักและมีภาพพจน์ที่ดีจากประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 
  กำรติดตำมและประเมินผล 
   1.ตรวจสอบจากการปฏิบัติงานตามปฏิทินที่วางไว้ 
   2.ตรวจสอบจากเอกสารการจัดส่งและจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือเวปไซต์ 
   3.สอบถามจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน หรือประชาชน 
  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
            1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/
จ านวนหน่วยงาน/ผู้รับทราบข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
   2. หนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/จ านวน
หน่วยงาน/ประชาชนที่รับทราบข้อมูลจากหนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
   3. จ านวนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามโครงการฯ 
   4. จ านวนสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   5. การเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าถึง
ประชาชนได้เพ่ิมมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
10. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
11. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
      ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                 
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 

และการตรวจสอบควบคุม 
  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
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12. สอดคล้องกับอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  

พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๕/๔ วรรค ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประจ าทุกปี และวรรค ๗ ค าแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

พ.ศ.๒๕๔๐  ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๑  ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน สมควรให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า   

(๑๑) จัดการศึกษา  ท านุบ ารุงศาสนา  และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และ (๑๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๖  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้  (๔) การส่งเสริม
จารีต  ประเพณี  วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด    
13. ผู้จัดท ำโครงกำร 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
 

 

 



 

 

3.1.3 

 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ 91 

1. โครงกำรค่ำบริกำรพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ และฐำนข้อมูล 

2. หลักกำรและเหตุผล / ที่มำของโครงกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ขององค์การให้กับประชาชนและ
ผู้สนใจรับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ของ
องค์กร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการบริการพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลขึ้น เพ่ือด าเนินการให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตาม
หลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าวข้างต้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการ
แก่ประชาชน 

 2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบริการสาธารณะ 
และข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4. เป้ำหมำย / ผลผลิต 

 มีพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์ และฐานข้อมูลขององค์กรในด้านต่าง ๆ งานระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้
ในการเผยแพร่ประชาสันพันธ์ภารกิจการให้บริการสาธารณะ และข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 
และผู้สนใจรับทราบ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

/6. พ้ืนที่... 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 1. ขออนุมัติโครงการจากผู้บริการ 

 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล เอกสารในการน าเข้าระบบ
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

 3. แจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบ เพ่ือประสานในการจัดท าข้อมูล เอกสาร เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 

 4. ติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 เดือนตุลาคม  – เดือนกันยายน ของทุกปี 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 

 30,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการสาธารณะ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ  
จากการติดตามเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 92 

 
การติดประกาศของทางราชการ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 93 

     
  1. ชื่อกิจกรรม  

    การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 
2.หลักการและเหตุผล 

     พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้ก าหนดให้ผูอ้นุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และปิดประกาศ

ให้ประชาชนทราบ ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน 

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา

พร้อมกับค าขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการ

ใช้ดุลยพินิจของเจา้หนา้ที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ   

 
    3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของ
ประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 

- เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
- เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
- เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการท างานได้ 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
หน่วยงานมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาต

ก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และน าไปใช้ในการให้บริการประชาชน   ซึ่งประชาชน
สามารถตรวจสอบขั้นตอนการท างานได้ 
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5.พ้ืนที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
6.วิธีด าเนินการ  
-  ด าเนินการตามกฎหมายอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน พ.ศ.2558 โดยการจัดท าคู่มือ

ส าหรับประชาชนผ่ าน เว็บ ไซต์ของส านั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    (ก .พ .ร . )  
https://backend.info.go.th/Account/Login  แล้วจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบ 

- เผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  โดยการปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

- สามารถอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานทีใ่ห้บริการ 

- สามารถลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
- ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
- สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการท างานได้ 
 

https://backend.info.go.th/Account/Login
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 94 

  
  1. ชื่อกิจกรรม  

    ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
ให้ค าปรึกษา รับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยประชาชนสามารถร้องเรียนได้
ด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
    3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชน มีช่องทางการร้องเรียน ได้รับการตอบสนองข้อร้องเรียน และการ 
แจ้งผลการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางสารสนเทศให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

-  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของตน 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่ 

 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเจ้าหน้าที่ 

รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6.วิธีด าเนินการ  
-  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
-   จัดช่องทางรับ – ตอบ เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชน ทางสารสนเทศ 
-   ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถาม

หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 
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-   ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
-    จัดท าทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความ

คิดเห็นจากประชาชน 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
-  ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก 
-  ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 95 

1.  ชื่อโครงการ    จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.  หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่
ของตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงแต่จะมีหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น ยังขยายบทบาทหน้าที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นอีกด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
การบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  

การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เป็นการมองไปข้างหน้าอาจเป็นช่วงระยะสั้น ปานกลาง หรือระยะยาว การ
วางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป และจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส าเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า 

 
 

/2. เพื่อแสดง.... 
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2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

5. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ (แผนการด าเนินงาน) 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1. จัดท า/ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  

2. จัดท าเอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปี/เพ่ิมเติม  

3. จัดประชุมคณะกรรมการในองค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

4. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา/หนังสือซักซ้อมของ
กระทรวงมหาดไทย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(1)  การเตรียมการจัดท าแผน/จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/การประชุมประชาคมท้องถิ่น  
(2)  การวิเคราะห์ข้อมูล ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ฯลฯ  
(3)  การจัดท า/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(4)  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของคณะกรรมการสนับสนุนฯ/ 

คณะกรรมการพัฒนาฯ /ประชาคมท้องถิ่น 
(5)  การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
/2. แผนการ... 
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2. แผนการด าเนินงาน  

(1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
(2)  การวิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(3)  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
(4)  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนฯ/  

คณะกรรมการพัฒนาฯ  
(5) การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว มีองค์กรรับผิดชอบได้แก่ ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและ
งบประมาณ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

- ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
- ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
- ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
- ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)     

 

8.  งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น งบประมาณปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งอาจจะด าเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้   
(1) กรณีท่ี 1 กองแผนฯ ด าเนินการเอง ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมอ าเภอในเขตพ้ืนที่อ าเภอต่าง ๆ (ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ) เป็นเงิน 200,000 บาท 

2. ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน 80,000 บาท 
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 35,000 บาท   
4. ค่าเลี้ยงรับรองในการจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ /คณะกรรมการ

พัฒนา/ประชาคมท้องถิ่น (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ) เป็นเงิน 30,000 บาท 
5. ค่าจ้างเหมาเย็บเล่มและเข้าปกแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน     

25,000 บาท 
6. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี, แผนการด าเนินงาน) เป็นเงิน 100,000 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่า LCD ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 

คณะกรรมการฯ เป็นต้น ) เป็นเงิน 30,000 บาท 
 

/ทุกรายการ... 
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ทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม 
(2) กรณีท่ี 2 จ้างเหมาสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการจัดท า  ในวงเงินงบประมาณ

500,000 บาท  
ทั้งนี้  โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามสภาพการณ์ท่ีเป็นจริง 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนโยบายและแผน  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10. ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
สภาพการณ์ปัจจุบันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติใน
การด าเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนการด าเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

การติดตามและประเมินผล 

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการ จะเป็นฝ่ายด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ 

1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. แผนการด าเนินงาน 

ส าหรับรายละเอียดของโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ าปี ของ 
กองแผนและงบประมาณแล้ว 

/ตัวชี้วัด.... 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

1. การจัดท าแผนพัฒนาฯ ถูกตอ้ง ครบถ้วนตามระเบยีบการจดัท าแผนพัฒนาฯ และหนังสือสั่งการ  

2. จ านวนช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 96 

1.  ชื่อโครงการ    ประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
2.  หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 6 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจั งหวัดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และตามหนั งสือสั่ งการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้ก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล คัดเลือกโครงการ
พัฒนาส าหรับการประสานขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบจ. เพื่อเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนฯ ระดับอ าเภอ/จังหวัด พิจารณาและน าเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พร้อมแจ้งให้ อปท. ที่เก่ียวข้องทราบ  

เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดท าโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อร่วมจัดท า/ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่มีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะ
ด าเนินการร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

3.  เพ่ือให้การประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
การประสานเชื่อมโยงการพัฒนาสนองตอบความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง 
ๆ ทั้งระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

4. เพ่ือให้มีข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาใช้ประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน 

5. เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1. จัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในกรณีท่ีมี 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม)  

2. ประชุม/ประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ  ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง  
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะท าให้การประสานการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. จัดท าเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการประสานแผนพัฒนาฯ  
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6.  วิธีด าเนินการ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดท า ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

2. จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  
โดยแจ้งแนวทางการในการจัดท าและประสานแผนฯ แก่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกันและโครงการ 
ที่จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

3. รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการจากคณะกรรมการประสานแผนฯ อ าเภอต่าง ๆ  
4. จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาบูรณาการ  

โครงการฯ จากคณะกรรมการประสานฯ ระดับอ าเภอ เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่     

 
 
 
 

/โครงการ... 
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 -  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่       

-  โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
แต่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้รวบรวมเป็นข้อมูลประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. จัดประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการอ่ืนหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   

6. ปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
- ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
- ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
- ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
- ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)     

8.  งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น งบประมาณปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งอาจจะด าเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้   
1. ค่าจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาคมท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง ภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) เช่น ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์การประชุม ค่าจัดท าเอกสาร ฯลฯ  
เป็นเงิน  200,000   บาท 

2. ค่าวัสดุส านักงาน  เปน็เงิน 65,000 บาท 
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 35,000 บาท   
4. ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ รายละเอียดดังนี้     

(1)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   
(ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ)  เป็นเงิน  50,000  บาท 

 

 
/(2).... 

 

 
 



-4- 
 
(2)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ คณะอนุกรรมการอ่ืนหรือคณะท างาน

เพ่ือช่วยปฏิบัติงานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่                             
(ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ)  เป็นเงิน  50,000  บาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ ค่าปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศการประสานแผนฯ 
ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าจัดท า เอกสารการประชุม ฯลฯ  
เป็นเงิน  100,000  บาท 

ทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้  โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 97 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัด 
    เชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ในปีการศึกษา 2557 มีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน รวม 1,727 แห่ง จ านวนนักเรียน นักศึกษา 437,951 คน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน องค์กร ชุมชน
ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกเป็นจ านวนมาก  

  การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายในสภาพที่ตั้งของสถานศึกษา ความ
หลากหลายในเชื้อชาติ สัญชาติของนักเรียน นักศึกษา ในปัจจุบันคุณภาพการจัดการศึกษา ในภาพรวมของ
ประเทศมีปัญหาค่อนข้างมาก ตามที่ปรากฏถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและมีหน้าที่จัดการศึกษา ได้ประสานงานเชิญหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องตลอดถึงนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 56 คน ที่ประชุมให้
ความร่วมมือและเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานงานด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  การด าเนินการดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน องค์กร นักวิชาการที่ร่วมด าเนินงานภายใต้ชื่อ  ภาคี
เชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา การด าเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการร่างแผนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จึง
แต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) เป็นภาคีแห่งความร่วมมือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเชียงใหม่ 

/3.วัตถุประสงค์ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ร่วมมือ เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ตลอดจนด าเนินการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพภายใต้หลักการแห่งความร่วมมือความรับผิดชอบ ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัด
เชียงใหม่ 

4. เป้าหมาย/ ผลผลิต 
 ได้ภาคเีชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (ทุกภาคส่วนของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ประชุมทุกภาคส่วน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2557 – 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีคณะท างานจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 10.2 ได้แผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 
 

 

 

 

 



 
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) 

............................... 
  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ในปีการศึกษา 2557 มีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน รวม 1,727 แห่ง จ านวนนักเรียน นักศึกษา 437,951 คน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน องค์กร ชุมชน
ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกเป็นจ านวนมาก  
  การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายในสภาพที่ตั้งของสถานศึกษา ความ
หลากหลายในเชื้ อชาติ  สัญชาติของนั ก เ รี ยน  นั กศึ กษา  ในปั จจุ บั นคุณภาพการจัดการศึกษา  
ในภาพรวมของประเทศมีปัญหาค่อนข้างมาก ตามที่ปรากฏถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและมีหน้าที่จัดการศึกษา ได้ประสานงานเชิญหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องตลอดถึงนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 56 คน ที่ประชุมให้
ความร่วมมือและเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานงานด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  การด าเนินการดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน องค์กร นักวิชาการที่ร่วมด าเนินงานภายใต้ชื่อ     ภาคี
เชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา การด าเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการร่างแผนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จึง
แต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) เป็นภาคี      แห่งความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเชียงใหม่ ดังนี้ 

  1. ที่ปรึกษา 
  1.1 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
  1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  1.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) 
  1. หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด 



1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
1.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
1.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
1.5 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
1.6 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
1.7 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
1.8 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

 ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ 
1.9 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
1.10 ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
1.11 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 
1.12 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.13 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
1.14 ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

  2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด 
2.1 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

 2.2 นายกเทศมนตรีต าบลหางดง 
 2.3 นายกเทศมนตรีต าบลไชยปราการ 
 2.4 นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
 2.5 นายกเทศมนตรีต าบลบ่อหลวง 
 2.6 นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 
 2.7 นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
 2.8 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 2.9 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

  3. ผู้บริหารสถาบันทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 3.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 3.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 3.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
 3.6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 3.7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 3.8 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
 3.9 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
 3.10 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
 3.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 3.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

3.13 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 



3.14 ผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
 3.15 ผู้อ านวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 

3.16 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
3.17 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 

 3.18 ผู้อ านวยการโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ 
 3.19 ผู้อ านวยการโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
 3.20 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 3.21 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมพู 
 3.22 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองแขก 
 3.23 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเมือง 
 3.24 ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา 
 3.25 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด 
 3.26 ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นกล้า 
 3.27 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 
 3.28 ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 

  4. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 4.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.2 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

4.3 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.5 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.6 ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
 4.7 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.8 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.9 ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.10 อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.11 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.12 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.13 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่

4.14 สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
4.15 คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4.16 ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

 4.17 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 4.18 ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 4.19 ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.20 ผู้อ านวยการส านักงานศึกษาธิการ ภาค 1  

  5. ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 5.1 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

5.2 เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก 



5.3 ประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ 
 5.4 ประธานเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา 
 5.5 นายกสมาคมลูกจ้างเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.6 นายกสมาคมลีซู เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 5.7 ผู้อ านวยการสมาคมศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย 
 5.8 นายกสมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์ 
 5.9 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมพู 
 5.10 ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.11 ประธานชมรมครูสอนดีจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.12 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 5.13 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.14 ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.15 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.16 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.17 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.18 นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ 
 5.19 นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ 
 5.20 นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.21 นายกสมาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 
 5.22 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 
 5.23 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

  6. สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 6.1 ผู้จัดการหนังสือพิมพ์มติชนประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
 6.2  ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เชียงใหม่ 
 6.3 ผู้จัดการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 
 6.4 ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 

  7. ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 
 7.1 พระครูธีรสุตพจน์ 
 7.2 พระครูศรีสิทธิพิมล (ดร.) 
 7.3 ศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  พงษ์วาท 
 7.4 นายโกศล  ปราค า 
 7.5 นายสินอาจ  ล าพูนพงศ์ 
 7.6 นายสมศักดิ์  ตาไชย 
 7.7 นายฉัตรชัย  เรืองมณี 
 7.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ 
 7.9 นายบรรจง   พลฤทธิ์ 
 7.10 นางพรพิไล   เลิศวิชา 
 7.11 ดร.วิริยะ  ฤาชัยพานิช 
 7.12 นายมานิตย์   ขันธสีมา 



 7.13 นายมานพ  จินะนา 
 7.14 ดร.ชาตรี  มณีโกศล 
 7.15 นายเจริญ   วงค์ษายะ 
 7.16 นายเฉลิมชาติ   นครังกุล 
 7.17 นายเสถียร  ใจค า 
 7.18 นางศรีสุดา  (ชวชาติ)  ศรีสุโข 
 7.19 นางกิ่งดาว  ปัญญา   
 7.20 นายชัยยศ  สุขต้อ   
 7.21 นางนวรัตน์   ขอดแก้ว 
 7.22 นายอรรถพล   รัตนพันธุ์   
 7.23 นายสุรินทร์   อินทรักษา 
 7.24 นายมานพ   ธรรมโชติ 
 7.25 นายค าสุข  สาอ้าย 
 7.26 นางทองเหรียญ  อินต๊ะพิงค์ 

  ให้คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) ร่วมมือ เสนอแนะ ให้
ข้อคิดเห็นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ติดตาม
ประเมินผล รายงานผลและความร่วมมือด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชียงใหม่ ภายใต้หลักการแห่งความร่วมมือ เป้าหมายต่อนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ คน
เชียงใหม่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ให้ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นส านักงานเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 

ประกาศ  ณ วันที่            พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3.2.2 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 98 

 
การจัดท าแผนผังเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  

(กรณีไม่เกิน 15  วัน) 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 99 

 
การจัดท าแผนผังเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  

(กรณีเกิน 15  วัน) 

 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 100 

 
  1. ชื่อกิจกรรม  

    ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์  
ให้ค าปรึกษา รับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยประชาชนสามารถร้องเรียนได้
ด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
    3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชน มีช่องทางการร้องเรียน ได้รับการตอบสนองข้อร้องเรียน และการ 
แจ้งผลการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางสารสนเทศให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

-  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของตน 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่ 

 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเจ้าหน้าที่ 

รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
6.วิธีด าเนินการ  
-  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
-   จัดช่องทางรับ - ตอบ เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชน ทางสารสนเทศ 
-   ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถาม

หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 
 

/ก าหนด... 



-2- 
 

-   ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
-    จัดท าทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความ

คิดเห็นจากประชาชน 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
-  ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก 
-  ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 101 

 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตู้รับฟังความคดิเห็นของประชาชน 

 

 

 

 
 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 102 

 
กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 103 

1. กระดานข่าวเพื่อรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีการปรับปรุงระเบียบ
บริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการให้บริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยั่งยืน โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับปฏิบัติงาน และการบริหารราชการขององค์กรภาครัฐซึ่งมีพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
เป็นแนวทางการบริการราชการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ านวย         ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในพ้ืนที่แก่ประชาชน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้ได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการอ านวย        ความสะดวกในการที่
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์
เสนอปัญหาต่าง ๆ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพ่ือเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรวดเร็ว  จึงได้จัดท ากระดานข่าวรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์หรือแสดงความ
คิดเห็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการ
ให้บริการมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 2. เพ่ือน าเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนมาด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองตาม
ความต้องการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย / ผลผลิต 

 จัดท าผลผลิตกระดานร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่าน
ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1. จัดท ากระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลกระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข ์

 3. ก าหนดขั้นตอน วิธีการ กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พร้อมประกาศ   ให้
ประชาชนทราบ 

 4. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้า
และผลกการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ภายในก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ     ของแต่กรณีการร้องเรียน 
ร้องทุกข ์

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือนตุลาคม 2558 –เดือนกันยายน ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 ปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนได้รับการแก้ไขหรือมีการรายงานผลความก้าวหน้า
ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลาส่งผลให้ประชาชนมีความพอใจต่อการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

  



 

 

3.2.3 

 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 104 

3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

     
  1. ชื่อกิจกรรม  

    ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
ให้ค าปรึกษา รับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยประชาชนสามารถร้องเรียนได้
ด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  มีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึง
การรับเรื่อง และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 
    3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชน มีช่องทางการร้องเรียน ได้รับการตอบสนองข้อร้องเรียน และการ 
แจ้งผลการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางสารสนเทศให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

-  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของตน 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเจ้าหน้าที่ 

รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

/6. วิธี.... 
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6.วิธีด าเนินการ  
-  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
-   จัดช่องทางรับ - ตอบ เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชน ทางสารสนเทศ 
-   ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถาม

หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 
-   ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
-    จัดท าทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความ

คิดเห็นจากประชาชน 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
-  ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก 
-  ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแจ้งเป็น         

ลายลักษณ์อักษร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 105 

 
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 106 

 
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 
 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 107 

 
กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และข้อเสนอแนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

3.3.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 108 

1.  ชื่อโครงการ    จัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.  หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชน และควำมเป็นอิสระใน
กำรก ำหนดนโยบำยกำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอ ำนำจหน้ำที่
ของตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบำทอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงกว้ำงขวำง โดยมิเพียงแต่จะมีหน้ำที่ใน
กำรให้บริกำรสำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น ยังขยำยบทบำทหน้ำที่รวมถึงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นอีกด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมกำรบริหำรและกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมำกขึ้น  

กำรวำงแผนถือเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
จุดมุ่งหมำยโดยใช้ยุทธศำสตร์ที่เหมำะสม เป็นกำรมองไปข้ำงหน้ำอำจเป็นช่วงระยะสั้น ปำนกลำง หรือระยะยำว กำร
วำงแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่ำมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำระดับต่ำง ๆ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
โดยให้จัดท ำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภำยในเดือนพฤศจิกำยนก่อนปีงบประมำณถัดไป และจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมำณนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส ำเร็จลุล่วงบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำขององค์กรตลอดจนได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท ำโครงกำรดังกล่ำวขึ้นมำ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ ที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
รำยละเอียดแผนงำนโครงกำรพัฒนำที่จัดท ำขึ้นส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้ำวหน้ำ 

 
/2. เพื่อแสดง.... 
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2. เพ่ือแสดงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
3. เพ่ือแสดงแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสี่ปีที่มีควำมสอดคล้องและสำมำรถสนองตอบต่อ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. เพ่ือเป็นกำรจัดเตรียมโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และน ำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมำณ 

5. เพ่ือแสดงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ (แผนกำรด ำเนินงำน) 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1. จัดท ำ/ทบทวน/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง เอกสำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  

2. จัดท ำเอกสำรแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี/เพ่ิมเติม  

3. จัดประชุมคณะกรรมกำรในองค์กรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือพิจำรณำร่ำงแผนฯ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

4. จัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ/หนังสือซักซ้อมของ
กระทรวงมหำดไทย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.  วิธีด าเนินการ 
1. แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

(1)  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน/จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น  
(2)  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร ฯลฯ  
(3)  กำรจัดท ำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(4)  กำรพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของคณะกรรมกำรสนับสนุนฯ/ 

คณะกรรมกำรพัฒนำฯ /ประชำคมท้องถิ่น 
(5)  กำรเสนอขอควำมเห็นชอบ อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

/2. แผนกำร... 
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2. แผนกำรด ำเนินงำน  

(1)  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
(2)  กำรวิเครำะห์ข้อมูล แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
(3)  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  
(4)  กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสนับสนุนฯ/  

คณะกรรมกำรพัฒนำฯ  
(5) กำรเสนอขอควำมเห็นชอบ อนุมัติและประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรดังกล่ำว มีองค์กรรับผิดชอบได้แก่ ฝ่ำยนโยบำยและแผน กองแผน
และงบประมำณ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 

- ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
- ปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
- ปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
- ปีงบประมำณ 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)     

 

8.  งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น งบประมาณปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งอำจจะด ำเนินกำรได้ 2 กรณี ดังนี้   
(1) กรณีท่ี 1 กองแผนฯ ด ำเนินกำรเอง ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร ได้แก่ 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเวทีประชำคมอ ำเภอในเขตพ้ืนที่อ ำเภอต่ำง ๆ (ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ) เป็นเงิน 200,000 บำท 

2. ค่ำวัสดุส ำนักงำน เป็นเงิน 80,000 บำท 
3. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 35,000 บำท   
4. ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ /คณะกรรมกำร

พัฒนำ/ประชำคมท้องถิ่น (ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ) เป็นเงิน 30,000 บำท 
5. ค่ำจ้ำงเหมำเย็บเล่มและเข้ำปกแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน     

25,000 บำท 
6. ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำร (แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี, แผนกำรด ำเนินงำน) เป็นเงิน 100,000 บำท 
7. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ (ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำเช่ำ LCD ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ 

คณะกรรมกำรฯ เป็นต้น ) เป็นเงิน 30,000 บำท 
/ทุกรำยกำร... 
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ทุกรำยกำรสำมำรถน ำมำถัวเฉลี่ยกันได้ตำมควำมเหมำะสม 

(2) กรณีท่ี 2 จ้ำงเหมำสถำบันวิจัย/สถำบันกำรศึกษำ เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำ  ในวงเงินงบประมำณ
500,000 บำท  

ทั้งนี้  โดยจ่ำยจำกงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอำจเปลี่ยนแปลงได้ 
ตำมสภำพกำรณ์ท่ีเป็นจริง 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ำยนโยบำยและแผน  กองแผนและงบประมำณ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10. ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 

1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุง 
ให้มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงมีกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำม
สภำพกำรณ์ปัจจุบันตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

2. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทำงส ำหรับผู้ปฏิบัติใน
กำรด ำเนินกำรพัฒนำในช่วงสี่ปีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนกำรด ำเนินงำนที่แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ ำปี 

4. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้งบประมำณท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดในกำรพัฒนำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นระบบ 

กำรติดตำมและประเมินผล 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ำยติดตำมและประเมินผลแผนงำน
โครงกำร จะเป็นฝ่ำยด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ 

1. แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

2. แผนกำรด ำเนินงำน 

ส ำหรับรำยละเอียดของโครงกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปรำกฏตำมโครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจ ำปี ของ 
กองแผนและงบประมำณแล้ว 

/ตัวชี้วัด.... 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำฯ ถูกตอ้ง ครบถ้วนตำมระเบยีบกำรจดัท ำแผนพัฒนำฯ และหนังสือสั่งกำร  

2. จ ำนวนช่องทำงในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือให้ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่109 

1.  ชื่อโครงการ    ประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
2.  หลักการและเหตุผล 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 6 กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่ำด้วยกำร
ประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจั งหวัดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และตำมหนั งสือสั่ งกำร
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2559 ได้ก ำหนดแนวทำงและ
หลักเกณฑ์กำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดประชุมประชำคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมกำร
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือจัดท ำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และให้เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คัดเลือกโครงกำร
พัฒนำส ำหรับกำรประสำนขอรับกำรบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของ อบจ. เพ่ือเสนอคณะกรรมกำร
ประสำนแผนฯ ระดับอ ำเภอ/จังหวัด พิจำรณำและน ำเสนอบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด พร้อมแจ้งให้ อปท. ที่เก่ียวข้องทรำบ  

เพ่ือให้กำรพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดท ำโครงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมำ 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ร่วมจัดท ำ/ทบทวนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่  

2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่มีกำรบูรณำกำรโครงกำรพัฒนำที่จะ
ด ำเนินกำรร่วมกันภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

3.  เพ่ือให้กำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
กำรประสำนเชื่อมโยงกำรพัฒนำสนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนและสอดคล้องกับแผนพัฒนำระดับต่ำง 
ๆ ทั้งระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

4. เพ่ือให้มีข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรประสำนแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยในเขตจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน 

5. เพื่อปรับปรุง/พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1. จัดท ำ/ทบทวนกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในกรณีท่ีมี 

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม)  
2. ประชุม/ประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมกำร

ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ระดับอ ำเภอ  ผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง  
หน่วยงำนองค์กรภำครัฐ ภำคประชำชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะท ำให้กำรประสำนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรประสำนแผนพัฒนำฯ  
4. ปรับปรุง/พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่นสี่ปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6.  วิธีด าเนินการ 

1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดประชุมประชำคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อจัดท ำ ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

2. จัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  
โดยแจ้งแนวทำงกำรในกำรจัดท ำและประสำนแผนฯ แก่คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นระดับอ ำเภอ เพ่ือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่พิจำรณำคัดเลือกโครงกำรที่
ประชำชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกันและโครงกำร 
ที่จ ำเป็นต้องขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

3. รวบรวมข้อมูลแผนงำน/โครงกำรจำกคณะกรรมกำรประสำนแผนฯ อ ำเภอต่ำง ๆ  
4. จัดประชุมคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพิจำรณำบูรณำกำร  

โครงกำรฯ จำกคณะกรรมกำรประสำนฯ ระดับอ ำเภอ เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดตำมอ ำนำจหน้ำที่     
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 -  โครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมเสนอต่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
พิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่       

-  โครงกำรที่เสนอขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
แต่เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้รวบรวมเป็นข้อมูลประสำน
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. จัดประชุมสัมมนำคณะอนุกรรมกำรอ่ืนหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนประสำนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   

6. ปรับปรุง/พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
- ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
- ปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562) 
- ปีงบประมำณ 2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
- ปีงบประมำณ 2564 (1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)     

8.  งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น งบประมาณปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ซึ่งอำจจะด ำเนินกำรได้ 2 กรณี ดังนี้   
1. ค่ำจัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำ/ทบทวนกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตำมสภำพกำรณ์ปัจจุบัน 
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ประชำคมท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่นทุกแห่ง ภำคีกำรพัฒนำทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน
และภำคประชำชน ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเช่ำอุปกรณ์กำรประชุม ค่ำจัดท ำเอกสำร ฯลฯ  
เป็นเงิน  200,000   บำท 

2. ค่ำวัสดุส ำนักงำน  เปน็เงิน 65,000 บำท 
3. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 35,000 บำท   
4. ค่ำเลี้ยงรับรอง/ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ รำยละเอียดดังนี้     

(1)  คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   
(ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ)  เป็นเงิน  50,000  บำท 

 

/(2).... 
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(2)  คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ คณะอนุกรรมกำรอ่ืนหรือคณะท ำงำน

เพ่ือช่วยปฏิบัติงำนประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่                             
(ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ฯลฯ)  เป็นเงิน  50,000  บำท 

5. ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง อำทิ ค่ำปรับปรุง/พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรประสำนแผนฯ 
ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร ค่ำจัดท ำ เอกสำรกำรประชุม ฯลฯ  
เป็นเงิน  100,000  บำท 

ทุกรำยกำรสำมำรถน ำมำถัวเฉลี่ยกันได้ตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งนี้  โดยจ่ำยจำกงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอำจเปลี่ยนแปลงได้ 

ตำมสภำพกำรณ์ที่เป็นจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่110 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม                   
ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือให้คณะผู้บริหำร
ท้องถิ่นสำมำรถเสนอให้สภำท้องถิ่นพิจำรณำได้ภำยในวันที่ 15 สิงหำคม ทั้งนี้กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยให้
กระท ำตำมที่มีกฎหมำย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค ำสั่งหรือหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนดและ
ให้ใช้แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำงบประมำณ  
  ห้วงระยะเวลำในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยจ ำกัดด้วยปฏิทินงบประมำณ จึงจ ำเป็นที่
ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมรู้ ควำมช ำนำญและทักษะในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ ดังนั้น เพื่อให้กำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยเรียบร้อยและถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ค ำสั่งหรือหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนด จึงได้จัดท ำ
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1  เพื่อจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและฉบับเพ่ิมเติม ให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบฯ หนังสือสั่งกำร และเสร็จทันตำมก ำหนด 
     3.2  เพื่อจัดท ำเอกสำรข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
และฉบับเพ่ิมเติม  ของสภำท้องถิ่นและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
 3.3  เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณ ให้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำยที่ก ำหนด  
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4. เป้ำหมำย /ผลผลิต  
      4.1  จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี/ฉบับเพิ่มเติม จ ำนวน 200 เล่ม 
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จ ำนวน 300 เล่ม และฉบับเพ่ิมเติม จ ำนวน 100 เล่ม 
    4.2  จัดท ำเอกสำรข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและ
ฉบับเพ่ิมเติม 
 4.3  จัดประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
จ ำนวน 1 ครั้ง   
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 กำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
  (1) แจ้งปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยพร้อมหลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรจัดท ำ 
งบประมำณ  
  (2) ส่วนรำชกำรเสนอประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำ/ กองคลังเสนอประมำณกำรรำยรับ 
  (3) วิเครำะห์ รวบรวมข้อมูลงบประมำณ จัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย 
  (4) เสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณพิจำรณำน ำเสนอคณะ
ผู้บริหำร 
  (5) จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ 
  (6) คณะผู้บริหำรเสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยต่อสภำท้องถิ่นพิจำรณำให้ 
ควำมเห็นชอบ 
  (7) ผู้บริหำรประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 6.2 กำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม จะจัดท ำเม่ือมีเงินรำยได้ที่เกิน 
ยอดรวมทั้งสิ้นของประมำณกำรรำยรับประจ ำปี 
 6.3 จัดประชุมซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้แก่
บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 6.4  ติดตำมและประเมินผล 
 
 
 

/7. ระยะเวลำ.... 
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

ปี 2560 (1 ตุลำคม 2559 - 30 กันยำยน 2560) 
         ปี 2561 (1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561) 
 ปี 2562 (1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562) 
 ปี 2563 (1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563) 
 ปี 2564 (1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำรทั้งสิ้น 300,000.- บำท (สำมแสนบำทถ้วน) 
         รำยละเอียด ดังนี้ 
         8.1  ค่ำวัสดุส ำนักงำน    เป็นเงิน      50,000.-   บำท 
         8.2  ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์    เป็นเงิน      50,000.-   บำท 
       8.3  ค่ำจัดประชุม    เป็นเงิน      50,000.-   บำท 
 8.4  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ค่ำจัดสถำนที่  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร         

   ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำจัดท ำเอกสำร ค่ำประชำสัมพันธ์ ฯลฯ   
   เป็นเงิน     150,000.-   บำท 

         ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรสำมำรถน ำมำถัวจ่ำยกันได้ตำมควำมจ ำเป็น 
9. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ำยงบประมำณ  กองแผนและงบประมำณ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ผลลัพธ์/ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
         ผลลัพธ์  กำรจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและฉบับเพ่ิมเติมถูกต้องตำม
ระเบียบฯ, ใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส่วนรำชกำรในสังกัดและสำมำรถเผยแพร่ตำม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 
         การติดตามและประเมินผล   
 - กำรประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - ตรวจนับจ ำนวนข้อบัญญัติฯ เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
 - ประเมินจำกควำมถูกต้องในกำรเสนองบประมำณของแต่ละส่วนรำชกำร 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 -  ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี/ฉบับเพ่ิมเติม จ ำนวน 200 เล่ม 
       -  ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จ ำนวน 300 เล่ม  และฉบับเพ่ิมเติม  
จ ำนวน 100 เล่ม 
 -  บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำงบประมำณ  
ท ำให้กำรจัดท ำงบประมำณขององค์กรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 



ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 111 

1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักการเหตุผล 

กระทรวงมหำดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 มีนำคม 2559 
เรื่อง แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก ำหนด   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้กำร   
จัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทำงที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำของชำติและ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น ได้
อย่ำงแท้จริง  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่ำงน้อยประกอบด้วย 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนกรรมกำร 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธำนกรรมกำร 
(3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร 
(4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ส่วนที่เกี่ยวข้อง กรรมกำร 
(5) ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง กรรมกำร 
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิตำมท่ีสภำท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมกำร 
(7) หัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง กรรมกำร 
  ที่สภำท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ำมี) 
(8) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ส่วนกำรศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1. ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ ตำมข้อ 1 (3) ถึง (8) ร่วมกันพิจำรณำสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ   
เพ่ือเป็นประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร 

2. ให้จ ำนวนกรรมกำรตำมข้อ 1 (1) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้องมีจ ำนวนมำกกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนคณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ ทั้งหมด 

3. ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ปี 
4. ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

แผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตำม ประเมินผล
แผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

/ในกำรนี้... 
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ในกำรนี้ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจำรณำคัดเลื อก
ประชำชนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรศึกษำ มำร่วมเป็นคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 5 ท่ำน เพื่อให้ภำคประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำฯ เป็นไปตำมหนังสือของกระทรวงมหำดไทย   
 3.2 เพ่ือให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
 3.3 เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มำจำกควำมต้องกำรของ
ทั้งภำครัฐ เอกชน ประชำชน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

4. เป้าหมาย 

 จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชียงใหม่ 

5. วิธีด าเนินการ 

 1. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรศึกษำ 
 2. เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 4. จัดประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือก ำหนดนโยบำย 
ทิศทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ 
 5. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำเสนอให้คณะกรรมกำรฯ ให้ควำมเป็นชอบ 
 6. จัดท ำรูปเล่ม 
 7. ติดตำมและประเมินผล 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมำณ 2560 

 

/7. ผู้รับผิดชอบ... 
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7. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนพัฒนำกำรศึกษำที่มีควำมถูกต้อง สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง  
 2. ภำคเอกชน ประชำชน มีส่วนร่วมในกำรจัดแผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ที่                / ๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 41 

ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีสทิธิจัดการศกึษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความ

พร้อม ความเหมาะสม และความต้องการในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

17 (6) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดการศึกษา และ

กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์   การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด       ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 

4 มีนาคม 2559 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จรงิ 
 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35/5 (2) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ดังนี้ 

1. นายเรอืงฤทธิ์  อภวิงศ ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

2. นายพัฒน์ธนภูมิ    ศรีบุญเรอืง ผูท้รงคุณวุฒิ รองประธาน

กรรมการ 

3. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 

4. ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการ 

5. ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนในสังกัด กรรมการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ทุกแห่ง 

6. นายสินอาจ   ล าพูนพงศ์ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 



7. นายประเสริฐ  อธิพรหม  กรรมการ  

8.  ท้องถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่ กรรมการ 

9.  จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม่ กรรมการ 

10. นายเฉลิมชาติ  นครังกุล ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 

11. ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม      กรรมการและเลขานุการ 

12. นางอ าพร เรือนทราย ผูช่้วยเลขานุการ 

 หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป ส านักการศึกษาฯ 

13. นางสาวเบญจมาภรณ ์ กิมยงค์   นักจัดการงานทั่วไป ผูช่้วยเลขานุการ 

 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

ให้คณะกรรมการการศกึษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่ 

 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศกึษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่ 

  3. จัดล าดับความส าคัญโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อส่งให้

กองแผนและงบประมาณ พิจารณาด าเนนิการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่ ต่อไป 

 4. ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศกึษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 

 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่         เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

3.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 112 

1.การแต่งตั้งประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 
เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft 
And Folk Art) ปีงบประมาณ 2560 

 2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อน
เมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ำยเมืองวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก  (สำขำหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน 
: Craft And Folk Art) ปีงบประมำณ 2560 โดยท ำกำรศึกษำวิจัยและด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะท ำให้เมือง
เชียงใหม่มีศักยภำพและควำมพร้อม มีองค์ประกอบตำมหลักเกณฑ์เมืองวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ขององค์กำร
ยูเนสโก ในสำขำหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน  (Craft And Folk Art) และมุ่งเน้นกำรส่งเสริม วิจัย กำรเรียนรู้
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้เกิดศักยภำพเกิดองค์ควำมรู้ทั้งในเชิงอุตสำหกรรม  
กำรออกแบบงำนนวัตกรรม และกำรพัฒนำงำนหัตถกรรมศิลปะพ้ืนบ้ำนให้เกิดควำมยั่งยืน กำรประชำสัมพันธ์
เพ่ือสร้ำงทัศนคติให้เกิดกำรยอมรับและเกิดกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนรำชกำร องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภำคกำรศึกษำ ภำคธุรกิจ และประชำชน ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือชูจุดเด่นของเมือง โดยเฉพำะงำน
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ขอควำมร่วมมือประชำชนที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับด้ำนหัตถกรรม ซึ่งหลำยภำคส่วนเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงที่
ปรึกษำ โครงกำรขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ำยเมืองวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก (สำขำ
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน : (Craft And Folk Art) ปีงบประมำณ 2560 ในครั้งนี้ รำยละเอียดค ำสั่งเลขที่ 
1368/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 โดยประกอบด้วยข้ำรำชกำร และประชำชน 

3.วัตถุประสงค์ 

    3.1 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนของจ้ำงที่ปรึกษำ ว่ำเป็นไปตำมขอบเขต
และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 

    3.2 เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ ก ำกับ ดูแล ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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     3.3 เพ่ือให้ผลกำรวิจัยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เมืองวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก ในสำขำ
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน  (Craft And Folk Art) 

 4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

5.พื้นที่ด าเนินการ 

 เขตควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.วิธีด าเนินการ 

 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำ โดยมีประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำรโครงกำร
ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ำยเมืองวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก (สำขำหัตถกรรมและ
ศิลปะพ้ืนบ้ำน : (Craft And Folk Art)  
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลำคม 2559 – กันยำยน 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

       - 

9.ผู้รับผิดชอบ 

        กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจรับงำนจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เมืองวัฒนธรรม
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก ในสำขำหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้ำน  (Craft And Folk Art) 

          2.ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่ำถูกต้องตำม
ขอบเขตและเงื่อนไขในสัญญำจ้ำง  

 

 
 



 
 

 
 
 

3.3.3 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 114 

1. ชื่อกิจกรรม กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำและดูแล
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนทั้งพ้ืนที่เชียงใหม่ ได้รับรู้ข้อมูล สถำนกำรณ์กำรศึกษำในพ้ืนที่เชียงใหม่ อำทิ 
ควำมขำดแคลนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรจัดกำร ควำมเหลื่อมล้ ำของโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำ 
สถำนกำรณ์ครูและสถำนศึกษำ สถำนกำรณ์เด็กและเยำวชนเชียงใหม่ สถำนกำรณ์กำรว่ำงงำนและผลิตภำพ
แรงงำนและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์เชียงใหม่ รวมถึงสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมยุค
ใหม่ศตวรรษที่ 21  และวิกฤตบ้ำนเมือง โดยเฉพำะกำรทุจริตคอรัปชั่นในวงรำชกำรและกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคส่วนต่ำงๆในกำรร่วมคิด ร่วมท ำ และร่วมตรวจสอบกำรบริหำรกิจกำรของภำครัฐ ด้วยควำมตระหนักต่อ
ควำมรับผิดชอบในวิกฤตคุณภำพของนักเรียน นักศึกษำ ประชำชน และสังคมดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสำนเชื่อมโยงสร้ำงควำมตระหนักร่วมมือหำทำงออกจำกวิกฤตกำรศึกษำของเชียงใหม่ 
จึงท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน เป็นภำคีเชียงใหม่ เพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำจ ำนวน 99 องค์กร และ 
26 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพ้ืนที่เชียงใหม่ ร่วมกันจัดท ำ แผนยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 
– 2562 ซึ่งเป็นกำรประมวลเจตนำรมณ์ ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยคนเชียงใหม่ ยึดพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็นตัว
ตั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนเชียงใหม่ทุกกลุ่มอย่ำงแท้จริง (Productivity) และถือเป็นแผนยุทธศำสตร์ระยะ
ที่ 1 ที่สำมำรถยืดหยุ่นได้ ปรับตัวได้ ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส ำคัญ และเป็น
กรอบในกำรพัฒนำกำรศึกษำที่จะส่งผลถึงกำรพัฒนำคนและสังคมในทุกมิติ และเป็นแผนที่เส้นทำง (Road 
Map) ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงมีเอกภำพ ให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน 

 ส ำหรับกำรขับเคลื่อนน ำแผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ไปสู่กำรปฏิบัตินั้น ภำคีเชียงใหม่ฯ และองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงำนเปิดแผนสู่สำธำรณะพร้อมกำรลงนำม MOU กับหน่วยงำน องค์กรภำค
ส่วนต่ำงๆ กว่ำ 600 แห่งเพ่ือน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2559 พร้อมจัดกลไกกำรขับเคลื่อน
ภำยใต้สำระส ำคัญ 5 เป้ำหมำย 9 ยุทธศำสตร์ และ 135 โครงกำร ในระยะ 4 ปี ดังกล่ำวแล้ว ในกำรนี้  
เพ่ือให้ภำรกิจกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และภำคีเชียงใหมเ่พ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ จึงร่วมมือกันด ำเนินกำร ติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน
กำรด ำเนินงำนปฏิรูปกำรศึกษำ โดยร่วมมือกัน ตรวจสอบ ติดตำม กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ในแต่ละ
ปีงบประมำณ เพื่อน ำผลมำกระตุ้นและสื่อสำรข้อมูลให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำในทุกระดับ และทุกภำค
ส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

       3.1 เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่สำมำรถตรวจสอบได้   
 3.2 เพ่ือก ำหนดแนวทำงวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

  3.3 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.  เป้าหมาย 
 ผลสรุปกำรติดตำมและประเมินกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดเชียงใหม่  
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมำณ 2560 
 

๗.  วิธีด าเนนิการ   
  7.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่  
 7.2  กำรติดตำม 
  7.3  กำรประเมินผล 
  7.4  กำรก ำหนดห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่  
 

๘. งบประมาณ  200,000.- (สองแสนบำทถ้วน)         
 

๙. ผู้รับผิดชอบ   ส ำนักกำรศึกษำ 
  
๑๐.  ผลลัพธ์ กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิรูปกำรศึกษำเชียงใหม่มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ได้ โดยภำคประชำชนที่เข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ 
 



 

 

4.1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  115 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตาม
ระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่ระเบียบฯ นี้มีผลใช้บังคับ และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไร ก็ตามการควบคุม
ภายในที่มีอยู่อาจเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่ง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัย
เสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
เสมอ ดังนั้น ระเบียบฯ ข้อ 6 จึงก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  

  ระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความสิ้นเปลื อง 
ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต  ซึ่งจะต้องสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ส าคัญ โดยน ามาตรฐานการควบคุมภายในมาใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับองค์กรเพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานถือ
ปฏิบัติ และมีการประเมินผลการควบคุมและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจอยู่เสมอ โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. มุ่งชี้ให้ทราบความหมาย ประโยชน์และความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งเนื้อหาสาระที่
ส าคัญของมาตรฐานการควบคุมภายในและความรับผิดชอบของผู้บริหารภาครัฐต่อการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

3. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และด ารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- การจัดวางระบบการควบคุมภายใน   ตามระเบียบ ฯ ข้อ 5    
- การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน ตามระบียบ ฯ ข้อ 6 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกส่วนงานย่อยภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ

ควบคมุภายในระดับองค์กร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตั้งแต่กันยายน – ธันวาคม 2559 

8. งบประมาณด าเนินการ 
-  ไม่มี - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

   10.  ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

- จัดท าและรายงานการจัดท า 
-  
-  ตามระเบียบ ฯ ข้อ 5  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 116 

10. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

11. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตาม
ระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่ระเบียบฯ นี้มีผลใช้บังคับ และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไร ก็ตามการควบคุม
ภายในที่มีอยู่อาจเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่ง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัย
เสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
เสมอ ดังนั้น ระเบียบฯ ข้อ 6 จึงก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  

  ระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความสิ้นเปลือง 
ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต  ซึ่งจะต้องสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่ส าคัญ โดยน ามาตรฐานการควบคุมภายในมาใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับองค์กรเพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานถือ
ปฏิบัติ และมีการประเมินผลการควบคุมและปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจอยู่เสมอ โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา 
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12. วัตถุประสงค์ 

4. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทางส าหรับ
การจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. มุง่ชี้ให้ทราบความหมาย ประโยชน์และความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งเนื้อหาสาระที่
ส าคัญของมาตรฐานการควบคุมภายในและความรับผิดชอบของผู้บริหารภาครัฐต่อการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 

6. เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และด ารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

13. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- การจัดวางระบบการควบคุมภายใน   ตามระเบียบ ฯ ข้อ 5    
- การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน ตามระบียบ ฯ ข้อ 6 

14. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกส่วนงานย่อยภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

15. วิธีด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในระดับองค์กร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
16. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตั้งแต่กันยายน – ธันวาคม 2559 

17. งบประมาณด าเนินการ 
-  ไม่มี - 

18. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

   10.  ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

- การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 117 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งฯ  
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ/กิจกรรม 
               ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และ
และตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไว้ 10 
องค์ประกอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้น ามาเป็นหลักในการท างานด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กร โดยเฉพาะในประเด็น หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ซึ่งในการบริหารงานบุคคลของ
องค์กร ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 5 ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง  
ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 3 คน จากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่า 

ราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสภาฯ คัดเลือก จ านวน 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวน 1 คน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน 
การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือ
ด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                 มาตรา 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(7) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 

 
 
 

/มาตรา 13... 
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มาตรา 13 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ 
ก าหนดหลักเกณฑ์และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนั้น 

(2) ก าหนดจ านวน และอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การ 
รับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

(4) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด 

(5) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบแนะน าและชี้แจงส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
 

การด าเนินการตาม (1) ถึง (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับการแต่งตั้งในการมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล อาทิ การคัดเลือก สอบคัดเลือก การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง การย้าย การโอนฯ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้ง ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพิจารณา กลั่นกรอง ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างรอบด้าน 
 

  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการ
สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการด้านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรช่วยกลั่นกรองคนดี มีคุณภาพ เข้าสู่องค์กรได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารที่ก าหนดไว้  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 3.2 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความโปร่งใส  

3.3 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  ร่วมพิจารณา 
กลั่นกรอง ในการสรรหาบุคคลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

/4.เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
            แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก เลือกสรร สรรหา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                ตุลาคม  2559 – กันยายน 2560  
 

 8. งบประมาณด าเนินการ 
                                       - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
            กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 3.2 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน่วยงาน/ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณา กลั่นกรอง ในการสรรหา
บุคคลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 118 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณากลั่นกรองการบริหารงานบุคคล 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ/กิจกรรม 
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 4 โรงเรียน มี ซึ่งการบริหารงานของ
แต่ละโรงเรียน  มีความหลากหลายตามศักยภาพการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ การบริหารงานบุคคลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีประเด็นที่เก่ียวข้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิประโยชน์ การแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ ปรับปรุงต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่งฯ การบริหารงานบุคคลฯ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
ยุติธรรม เสมอภาค ภายใต้การด าเนินงานของแต่ละโรงเรียน เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ข้าราชการครูฯ ในสังกัด จ าเป็นที่จะต้องมีคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือท าหน้าที่ในการพิทักษ์ รักษาสิทธิและ
กลั่นกรองเรื่องดังกล่าว  
           ในการนี้  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มี               
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ให้มีอ านาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (ก.จ.จ.เชียงใหม่) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ  
              ในส่วนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
อนุกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ส่วน
คณะกรรมการท่านอ่ืน ๆ เป็นบุคลที่ได้ปฏิบัติและมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแล และมีส่วนได้เสียต่อการ
บริหารงานของได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้งในการ   มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้ง ซึ่งท าให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพิจารณา กลั่นกรอง ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างรอบด้าน คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งฯ ประกอบด้วย 
              (1) นายวันขัย บุณยสุรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.เชียงใหม่  ประธานอนุกรรมการ 
              (2) ผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  อนุกรรมการ 
                   ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
               (3) นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ รองปลัดองค์การบริหาร   อนุกรรมการ 
                    ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 
/(4) นายวิชาญ... 
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               (4)  นายวิชาญ  จองรัตนวานิช  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาฯ  อนุกรรมการ 

(5) ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม     อนุกรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลา      อนุกรรมการ 
(7) นางสาวกนกวรรณ วงศ์เงิน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  อนุกรรมการ 

บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
(8) ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่        อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน และส่วนราชการที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 3.2 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณา
กลั่นกรอง อย่างครอบคลุมรอบด้าน  
 3.3 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความโปร่งใส  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     คณะกรรมอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้ง      
มาจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
           แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                ตุลาคม  2559 – กันยายน 2560  
 

 8. งบประมาณด าเนินการ 
                                       - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
            กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

/10.ตัวชี้วัด... 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน และส่วนราชการที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 10.2 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณากลั่นกรอง 
อย่างครอบคลุมรอบด้าน  
 10.3 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 119 

๑. ชื่อกิจกรรม  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษา   
 สี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ้านศาลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนา
การศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการดังกล่าว 
โรงเรียนบ้านศาลาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านศาลาได้
คัดเลือกผู้ปกครอง,ผู้แทนชุมชน เข้ามาเป็นคณะกรรมการ เพ่ือที่จะได้มีภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ผลแผนและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีความคุ้มค่า 
โปร่งใส คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
        3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารเงิน งบประมาณ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
  3.2  เพื่อก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลฯ 
  3.3  เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ และรายงานผล เสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลฯ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
  
๔.  เป้าหมาย 
  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารเงิน งบประมาณ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ ๒๕๖0 
 
 
 
 

/7.วิธี.... 
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๗.  วิธีด าเนนิการ   
  7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ไปสู่การปฏิบัติ 
  7.2  การติดตาม 
  7.3  การประเมินผล 
  7.4  การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่
ปีไปสู่การปฏิบัติ  
 
๘. งบประมาณ  (ไม่ใช้งบประมาณ)         
 
๙. ผู้รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านศาลา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
  
๑๐.  ผลลัพธ์ การติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ โดยภาคประชาชนที่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่120 
  1. ชื่อกิจกรรม  

    การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 
2.หลักการและเหตุผล 

  - เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

- เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง    และ
เพ่ือที่จะปกปักษ์รักษาประโยชน์ของตนได้  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที ่

 
    3.วัตถุประสงค์ 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ทั่วไป  
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- มีการปิดประกาศ เผยแพร่การบริหารงานบุคคล  การด าเนินการ

งานพัสดุ  การจัดซื้อ จัดจ้าง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเงินการคลัง   การบริหาร
งบประมาณ  ประชาชนสามารถสืบค้น ตรวจสอบได้โดยง่าย 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจ ชัดเจน  ถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยง่าย   

 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
6.วิธีด าเนินการ  
   -  ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การ

ด าเนินการงานพัสดุ  การจัดซื้อ จัดจ้าง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเงินการคลัง   การบริหารงบประมาณ 
 -    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

/7. ระยะเวลา... 
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
      ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 121 
 

เผยแพร่ข้อมูลงบการเงินประจ าเดือน และประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 122 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    โครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2552  ตามมาตรา  7  ได้ก าหนดให้ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วยสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   จึงมีส่วนส าคัญในการด าเนินการ
บริการประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ  ฉะนั้นการที่ประชาชนหรือชุมชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นตามกฎหมายนั้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จึงต้องมีความเข้าใจในสภาพ
ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี  เพื่อพัฒนาบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อชุมชนได้  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จึงมีองค์ประกอบประการหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน   รวมทั้งตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือที่จะได้น าแนวคิดข้อเสนอแนะ  ในการประชุมสภามาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น  ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการใช้จ่าย  งบประมาณขององค์กร  และติดตามการบริหารงานของฝ่าย
บริหาร  

3.2  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน 
3.3  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในฐานะตัวแทนของประชาชน  ที่มาจากการ

เลือกตั้ง  ได้ท าหน้าที่และรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน    ในท้องถิ่น 

 3.4  เพ่ือแก้ไขปัญหาและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

/5. พ้ืนที่... 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดเชียงใหม่  
6. วิธีด าเนินการ 
           จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตามสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาตามสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ จ านวน   500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)       
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 123 

1.  โครงการ การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

2.หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา  เพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด ดังนั้นความ
หลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ และ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และชุมชน  

ดังนั้นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35(5) 
และความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และ การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ "...สถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จ านวน 15  คน ประกอบด้วย  

1. ประธานกรรมการ  
2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวนหนึ่งคน  
3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ านวนหนึ่งคน  
4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวนหนึ่งคน  
5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน  
6. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ านวนหนึ่งคน  
7. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุ และหรือ ผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนที่ จ านวนสองรูป หรือ 

สองคน  
8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหกคน  
9. ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 

 

/นอกจาก... 
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นอกจากยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ และวิธีด าเนินการสรรหาตาม ข้อ 3-6 แห่งกฎกระทรวง
ดังกล่าว โดยก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตราที่ 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มี "คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับและส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา" ตามมาตราที่ 26 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 "ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา"  

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 
4. เป้าหมาย  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 4 โรงเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 โรงเรียน 
6. วิธีด าเนินงาน  

1. สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ .ศ. 
๒๕๔๖ 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35(5) 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

ตามวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี 
8. งบประมาณด าเนินการ  - 
9. ตัวช้ีวัด ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  
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บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ครบถ้วน ทั้ง 4 
แผน คือแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา การศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปี การศึกษาของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมเก่ียวกับการก าหนดอัต
ลักษณ์ และ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

3) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน ผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ก่อนมีการ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  

4) พิจารณาให้ความเห็นชอบ มีข้อ เสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
ด้าน การศึกษา การบ ารุงรักษา จัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษา  

5) มีส่วนร่วมรับทราบ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว กับการจัดระบบและด าเนินการประกัน คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

6) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอ แนะให้ค าปรึกษาในการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน และ ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในภายนอก 
ชุมชน  

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาในการ ด าเนินการที่เก่ียวกับการ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารการเงินและการจัดหารายได้จาก ทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา และแนวทาง ปฏิบัติในการด าเนินการด้านต่างๆ ของ สถานศึกษา เช่น ส่งเสริมให้มีการระดม 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน 
รวมทั้งสืบ สานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น  

8) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษา  
9) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนงานของ

สถานศึกษา  
10) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และให้

ผู้บริหารสถานศึกษารายงาน ผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ชั้นหนึ่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มี
การ ประชุม และมีหลักฐานแสดงความถูกต้อง ของรายงานการประชุมของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก สถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 124 

1.การแต่งตั้งประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ 
เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft 
And Folk Art) ปีงบประมาณ 2560 

 2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินโครงการขับเคลื่อน
เมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก  (สาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 
: Craft And Folk Art) ปีงบประมาณ 2560 โดยท าการศึกษาวิจัยและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะท าให้เมือง
เชียงใหม่มีศักยภาพและความพร้อม มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การ
ยูเนสโก ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน  (Craft And Folk Art) และมุ่งเน้นการส่งเสริม วิจัย การเรียนรู้
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดศักยภาพเกิดองค์ความรู้ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม  
การออกแบบงานนวัตกรรม และการพัฒนางานหัตถกรรมศิลปะพ้ืนบ้านให้เกิดความยั่งยืน การประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างทัศนคติให้เกิดการยอมรับและเกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และประชาชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพ่ือชูจุดเด่นของเมือง โดยเฉพาะงาน
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ ขอความร่วมมือประชาชนที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านหัตถกรรม ซึ่งหลายภาคส่วนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่
ปรึกษา โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขา
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน : (Craft And Folk Art) ปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ รายละเอียดค าสั่งเลขที่ 
1368/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยประกอบด้วยข้าราชการ และประชาชน 

3.วัตถุประสงค์ 

    3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การด าเนินงานของจ้างที่ปรึกษา ว่าเป็นไปตามขอบเขต
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

    3.2 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ก ากับ ดูแล ความโปร่งใสในการด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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     3.3 เพ่ือให้ผลการวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในสาขา
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน  (Craft And Folk Art) 

 4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

5.พื้นที่ด าเนินการ 

 เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.วิธีด าเนินการ 

 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการโครงการ
ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ เป็นเครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (สาขาหัตถกรรมและ
ศิลปะพ้ืนบ้าน : (Craft And Folk Art)  
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

       - 

9.ผู้รับผิดชอบ 

        กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เมืองวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน  (Craft And Folk Art) 

          2.ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ว่าถูกต้องตาม
ขอบเขตและเงื่อนไขในสัญญาจ้าง  

 
 
 



ส่วนที่  3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่125 

1.กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ          
ไม่น้ อยกว่ าระยะเวลาตามที่ กฎหมายของแต่ละหน่ วยงานก าหนด โดยได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ 
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด การประกาศจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีการจัดส่งประกาศให้กับผู้มีอาชีพโดยตรงแล้วยังปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ยังมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงานและผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการจัดส่งประกาศให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
เผื่อประกาศเผยแพร่อีกหนึ่งช่องทาง 

 2.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 
ตามข้อ 23, ข้อ 24 ข้อ37 ตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

 2.3 ตามหนังสือสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางการ
เปิดเผยราคากลางของทางราชการ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบฟอร์มหนังสือสั่งการข้างต้น 
โดยประกาศราคากลางผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการแนบราคากลางท้ายประกาศไว้ส าหรับให้/ขาย แก่ผู้มีอาชีพทุกครั้ง เพ่ือให้ 
ผู้มีอาชีพน าไปค านวณราคาก่อนการยื่นเสนอราคาตามที่ก าหนดในประกาศฯ  
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 2.4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ โดยผ่านเว็บไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง  

 2.5 ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ มท.0827.3/16552 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2550 แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนที่ผ่านมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่
ละรอบเดือนโดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

3.วัตถุประสงค์ 

    3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท างานสามารถตรวจสอบได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มี
โครงการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดบ้าง โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  เว็บไซด์ของ
กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

    3.2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอาชีพได้เข้ามายื่นเสนอราคามากราย ท าให้เกิดการ
แข่งขันในการเสนอราคา 

    3.3 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ว่าโครงการใดได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วบ้าง 

    3.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 รวมถึงหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
โดยเคร่งครัด 

 4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  1.มีการประกาศเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด 

 2.มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแต่ละโครงการ 
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 3.มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ 

 4.มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ 

 5.มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ใน
การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.วิธีด าเนินการ 

 1.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กองแผนและ
งบประมาณเพ่ือประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
 3.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือประกาศเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.ปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ณ ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 
 5.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอาชีพโดยตรงตามระเบียบฯ 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

            - 

9.ผู้รับผิดชอบ 

        กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.มีผู้เสนอราคาสนใจเข้ามายื่นเสนอราคาและท าให้มีการแข่งขันในการเสนอราคามากข้ึน 
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 2.ผู้มีอาชีพสามารถดาวโหลดข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงราคากลาง น าไปพิจารณาราคา 
ก่อนมาขอรับ/ขอซื้อเอกสารสอบราคา/เอกสารประกวดราคา 

 3.ประชาชนสามารถตรวจสอบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และสามารถดาวโหลดข้อมูลออกมาตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

4.3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  126 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารข้าราชการ
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
           การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นมักเกิดปัญหาในการตีความของกฎหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกัน  
ก่อให้เกิดผลกระทบในการท างาน  หรือมีเหตุคดีความฟ้องร้อง  หรือถูกเสนอผู้มีอ านาจก ากับดูแลให้มีการยุบ
สภา  จึงอยู่ท่ีบทบาทของประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  ในการท าหน้าที่ของ
บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ  เช่น  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  การกระทู้ถาม  
จึงเป็นเรื่องส าคัญที่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ต้องได้รับทราบเรียนรู้  เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  อีกทั้ง
ได้น าไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สนองตอบในการดูแลประชาขนได้อย่างทั่วถึง  และท่ีส าคัญจะได้เข้าใจบทบาท  หน้าที่เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ิมประสิทธิภาพในบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ  โครงการฝึกอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งไว้  จ านวน 2,000,000  บาท  หน้า  169  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  อาทิเช่น  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ จ านวน   191,220.- บาท  ระหว่างวันที่  14 –  16  ธันวาคม 
2559  และ   โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่                  
1. โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท  รุ่นที่  1   ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น งบประมาณท่านละ 4,500  บาท  ระหว่างวันที่  12 – 15  มีนาคม 2560  ณ   สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น  ถนนพหลโยธน   (ซอยคลองหลวง  8)  ต าบลคลอง  1  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
2. โครงการอบรมหลักสูตร  สมาชิกสภาท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างไร  เพื่อลดความขัดแย้งและมุ่งสู่การพัฒนาประเทศไทย    ในยุคไทยแลนด์  4.0 รุ่นที่  2   ของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   งบประมาณท่านละ    3,900.- บาท    ระหว่างวันที่    28  -  30  เมษายน  
2560    ณ  โรงแรมคุม้ภูค า  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

3. วัตถุประสงค์ 
          3.๑ เพ่ือให้สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีคุณธรรม  ปฏิบัติงานตามรอย
พระยุคลบาท  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  จิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตส านึกในการอุทิศเสียสละ  เป็นที่
พ่ึงพาของประชาชนอย่างแท้จริง 



 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม  มีความรอบรู้  
รู้เท่าทันการณ์  สามารถปรับแนวความคิดปรับวิธีท างานให้สอดคล้องกับสภาการณ์ได้เป็นอย่างดี 

3.3 เพ่ือให้สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทราบกระบวนการและข้ันตอน
เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น  

3.4 เพ่ือให้สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับทราบข้อเท็จจริงในการประชุม
สภา  มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ  และได้เพ่ิมประสิทธิภาพในบทบาทหน้าที่การ
ประชุมสภา  

3.5 เพ่ือให้สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับทราบความเชื่อมโยงในบทบาท
หน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 

3.6 เพ่ือให้สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาวิสัยทัศน์ และสมรรถนะของ 
สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อการบริหารงาน และการจัดบริการสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 1. โรงแรมแอมบาสเดอร์  ซิตี้  จอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี     
 2. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ถนนพหลโยธน   (ซอยคลองหลวง  8)  ต าบลคลอง  1  อ าเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 3. โรงแรมคุ้มภูค า  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
    
6. วิธีด าเนินการ 
            1. ด าเนินการ โดยวิธีการบรรยาย ให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
            2.  ด าเนินการ โดยวิธีการบรรยาย ให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  12  ชัว่โมง  
พร้อมทั้งเปิดให้มีการซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1. ระหว่างวันที่  14 ธันวาคม 2559  –  16  ธันวาคม 2559  โรงแรมแอมบาสเดอร์  ซิตี้     
จอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี     
 2. ระหว่างวันที่  12 – 15  มีนาคม 2560  ณ   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ถนนพหลโยธน   
(ซอยคลองหลวง  8)  ต าบลคลอง  1  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 



 3. ระหว่างวันที่    28  -  30  เมษายน  2560    ณ  โรงแรมคุ้มภูค า  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงใหม่ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

1. งบประมาณ จ านวน   191,220.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)       
2. งบประมาณ จ านวน   13,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)       
3. งบประมาณ จ านวน   31,200.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)       

 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา 
 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

๑)  สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้มีคุณธรรม  ปฏิบัติ งานตามรอยพระ
ยุคลบาท  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  จิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒)  สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม  มีความรอบรู้  รู้เท่า
ทันการณ์  สามารถปรับแนวความคิดปรับวิธีท างานให้สอดคล้องกับสภาการณ์ได้เป็นอย่างดี   

๒)  สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้เทคนิคในการประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่อ
ลดข้อผิดพลาด  มีใจเปิดกว้าง  มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูง  ในการบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นได้มีประสิทธิภาพ 

3)  สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้ทราบบทบาทในการประชุมสภาท้องถิ่น
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้น าความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนทัศนคติท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมสภามาร่วมกันพิจารณา 

4)  สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้รับทราบความเชื่อมโยงในบทบาท
หน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

การด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้นในปีงบประมาณ   2560 

1. ส่งสมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  30  คน  ได้แก่ 
1. นายจีรเดช  จีเดง 
2. นางอารีย์  ชัยขัน 
3. พ.ต.ท.ณรงค์  บุญยะประภา 
4. นายพงษ์เดช  เชาวน์ประยูร 



5. นายพิพัฒน์พงศ์  เดชา 
6. นางนงลักษณ์  ใหญ่พงศ ์
7. นายอดุลย์  บุญใส 
8. นายสมชิด  กันธะยา 
9. นายนิพนธ์  ใจวงค ์
10. นายพจนารถ  ศรียารรัณย 
11. นายประเสริฐ   ทรงค า 
12. นายนิเวศน์  เสาร์แก้ว 
13. นางศุภกานต์  สุประการ 
14. นางวิทยาลักษณ์  สามใจ 
15. นางสาวฌาญาณนันท์ สุริยา 
16. นายสุรศักดิ์  โอสถิตพร 
17. นางยงยุทธ์  วิชัย 
18. นายชยดล  พรหมมะจักร 
19. นายทนงศักดิ์  วีระ 
20. นายจ าเริญ  ย่างไพบูลย์ 
21. นายสุรชัย  อินเฟย 
22. นายประเสริฐ  ศรีสวัสดิ์ 
23. ประทีป   ลิโก 
24. นายบุญนงค์  สุริยะชัยพันธ์ 
25. นางสาวศรีนวล  บุญลือ 
26. นางสาวอนรรฆวี  จ ารัสวุฒิกุล 
27. นางธนารรัตน์  จันทร์เทพ  
28. นางสาวแสงดาว  กองใจ 
29. นางสาวนันท์นภัส วังมา 
30. นางรัตนา  สวนสี 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง   ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์  ซิตี้  จอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่  14 ธันวาคม 2559  –  
16  ธันวาคม 2559  งบประมาณ จ านวน   191,220.- บาท  

  
2. ส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  3  คน  ได้แก่  

1 นางอารีย์   ชัยขัน 
2 นางสาวฌาญาณนันท์  สุริยา   



3 นายบุญธรรม   บุญหมื่น 
เข้าอบรมหลักสูตรท้องถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท  รุ่นที่  1   ของกรมส่ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่น งบประมาณท่านละ 4,500  บาท ระหว่างวันที่  12 – 15  มีนาคม 2560 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ถนนพหลโยธน(ซอยคลองหลวง  8) ต าบลคลอง  1  
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  
  

3. ส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  8  คน  ได้แก่       
1 นางสาวฌาญานนันท์  สุริยะ 
2 นางสาวอนรรรฆวี  จ ารัสวุฒิกุล 
3 นางนงลักษณ์   ใหญ่พงศ์ 
4 นายสุรชัย   อินเฟย 
5 นางทนงศักดิ์   วีระ 
6 นายเทิดศักดิ์   แซ่เตียว 
7 นายบุญนงค์   สุริยะชัยพันธ์ 
8 นางธนารัตน์   จันทร์เทพ 

เข้าอบรมหลักสูตร  สมาชิกสภาท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไร  เพ่ือลดความขัดแย้งและมุ่งสู่การพัฒนาประเทศไทย    ในยุคไทยแลนด์  4.0 รุ่นที่  2   ของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   งบประมาณท่านละ    3,900.- บาท    ระหว่างวันที่    28  -  30  เมษายน  
2560    ณ  โรงแรมคุม้ภูค า  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 127 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  128 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   การตรวจสอบการบริหารงานของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2540  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2552  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน  ตามกฎหมาย  ว่าการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการ  และ
มอบหมายอ านาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยู่
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นบทบาทอ านาจและหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  ที่รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย  ซื่อสัตย์ สุจริต  และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  ในการตรวจสอบการบริหารราชการต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
เป็นการป้องกันการทุจริต   ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานราชการ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ซึ่งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ   เพ่ือกระท ากิจการ  หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ  อันอยู่ใน
กิจการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วรายงานต่อสภาฯ  อาทิเช่น  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม  และ  คณะกรรมการแปรญัญติร่างข้อบัญญัติฯ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุม 
2. เพ่ือพิจารณารับค าแปรญัญติจากผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ 
3. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใจเขตจังหวัดหรือไม่   

4. เพ่ือตรวจสอบโครงการจากแผนพัฒนาสามปี 
5. เพ่ือก าหนดแนวทาง  ด าเนินการ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็น  ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
7. เพ่ือให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  ให้ข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
8. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก 



การเข้าใจเนื้อหากฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 
9. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กร 

ครองส่วนท้องถิ่น  และท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
10. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถบริหารงานในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นได้อย่างส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
 
6. วิธีด าเนินการ 

1.  มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินการในการบริหารงานด้านต่างๆ 
2.  มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างแผนฯ  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการท างาน 
3.  มีการด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  อีกท้ังมีการตรวจ  ติดตาม  และประเมินผล 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดสมัยการด ารงต าแหน่ง 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ   -    บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามบทบาท  อ านาจ  หน้าที่  ของตนเอง  ในสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฏหมายก าหนดไว้ 

2. รายงานการประชุมสภาฯ  มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  มีความถูกต้อง  ชัดเจน  และ
สามารถตรวจสอบได้   
3. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน   เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน   
4.  เป็นการตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีประสิทธิภาพ  ป้องกันการการทุจริต   
 



 
 

4.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 129 
 

โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิ่น  
(Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
-  โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ (โครงการย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 130 
     

  1. ชื่อกิจกรรม  
    ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
ให้ค าปรึกษา รับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  โดยประชาชนสามารถร้องเรียนได้
ด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
    3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ประชาชน มีช่องทางการร้องเรียน ได้รับการตอบสนองข้อร้องเรียน และการ 
แจ้งผลการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางสารสนเทศให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

-  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการที่ 
อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของตน 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ 
หน้าที่ 

 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเจ้าหน้าที่ 

รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 
5.พ้ืนที่ด าเนินการ 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

/6. วิธี.... 
 



-2- 
 
6.วิธีด าเนินการ  
-  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
-   จัดช่องทางรับ - ตอบ เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอ

ความคิดเห็นจากประชาชน ทางสารสนเทศ 
-   ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถาม

หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 
 
 
-   ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
-    จัดท าทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถามหรือเสนอความ

คิดเห็นจากประชาชน 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
-  ประชาชนมีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก 
-  ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 

 

 

 

 
 

  
 

 

 



ส่วนที่ 2 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 131 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 132 
 

การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 133 

     
  1. ชื่อกิจกรรม  

    การจัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
2.หลักการและเหตุผล 

  - เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

- เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง    และ
เพ่ือที่จะปกปักษ์รักษาประโยชน์ของตนได้  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที ่
    3.วัตถุประสงค์ 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ทั่วไป  
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ  ให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
- มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า และบริการประชาชน ณ ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

5.พ้ืนที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
6.วิธีด าเนินการ  
-  จัดตั้งและด าเนินการศูนย์ข้อมูลข้อมูลข่าวสารทางราชการ ขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเชียงใหม่  
-  ออกระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง 

ราชการ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 

ทางราชการ พ.ศ.2540 
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-  มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
-  ก าหนดแบบค าขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

  -  จัดท าแผนภูมิข้ันตอนระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แก่ประชาชน  
โดยมีการเปิดเผย ณ อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และในเว็บไซต์ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
       จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้บริการประชาชนครบถ้วน ตามท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติไว้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 134 

 
มาตรการก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 135 
    

  1. ชื่อกิจกรรม  
    การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
 
2.หลักการและเหตุผล 

  - เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

- เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง    และ
เพ่ือที่จะปกปักษ์รักษาประโยชน์ของตนได้  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที ่

 
    3.วัตถุประสงค์ 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ทั่วไป  
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
- มีการปิดประกาศ เผยแพร่การบริหารงานบุคคล  การด าเนินการงานพัสดุ  การจัดซื้อ 

จัดจ้าง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเงินการคลัง   การบริหารงบประมาณ  ประชาชนสามารถสืบค้น 
ตรวจสอบได้โดยง่าย 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ ชัดเจน  
ถูกต้อง  ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย   
 

5.พ้ืนที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
6.วิธีด าเนินการ  
   -  ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

การด าเนินการงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเงินการคลัง การบริหางบประมาณ 
 -    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ 
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7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
 
8.งบประมาณด าเนินการ 

- 
9.ผู้รับผิดชอบ 

     ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
      ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 136 

 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่137 

1.กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

      2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ          
ไม่น้ อยกว่ าระยะเวลาตามที่ กฎหมายของแต่ละหน่ วยงานก าหนด โดยได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ 
วิธีกรณีพิเศษ และวิธีอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด การประกาศจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีการจัดส่งประกาศให้กับผู้มีอาชีพโดยตรงแล้วยังปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
ณ ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ยังมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงานและผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการจัดส่งประกาศให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
เผื่อประกาศเผยแพร่อกีหนึ่งช่องทาง 

 2.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 
ตามข้อ 23, ข้อ 24 ข้อ37 ตามตัวอย่างที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณา
ของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

 2.3 ตามหนังสือสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางการ
เปิดเผยราคากลางของทางราชการ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบฟอร์มหนังสือสั่งการข้างต้น 
โดยประกาศราคากลางผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  ผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการแนบราคากลางท้ายประกาศไว้ส าหรับให้/ขาย แก่ผู้มีอาชีพทุกครั้ง เพ่ือให้ 
ผู้มีอาชีพน าไปค านวณราคาก่อนการยื่นเสนอราคาตามที่ก าหนดในประกาศฯ  
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 2.4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ โดยผ่านเว็บไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง  

 2.5 ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ มท.0827.3/16552 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 
2550 แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนที่ผ่านมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่
ละรอบเดือนโดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

3.วัตถุประสงค์ 

    3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท างานสามารถตรวจสอบได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มี
โครงการประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดบ้าง โดยสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน  เว็บไซด์ของ
กรมบัญชีกลาง และเว็บไซด์ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

    3.2 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอาชีพได้เข้ามายื่นเสนอราคามากราย ท าให้เกิดการ
แข่งขันในการเสนอราคา 

    3.3 เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ว่าโครงการใดได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วบ้าง 

    3.4 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 รวมถึงหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
โดยเคร่งครัด 

 4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

  1.มีการประกาศเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด 

 2.มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจางแต่ละโครงการ 
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 3.มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการ 

 4.มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ 

 5.มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ใน
การตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.วิธีด าเนินการ 

 1.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้กองแผนและ
งบประมาณเพ่ือประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
 3.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือประกาศเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.ปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ณ ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 
 5.จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีอาชีพโดยตรงตามระเบียบฯ 
 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 

       - 

9.ผู้รับผิดชอบ 

        กองพัสดุและทรัพย์สิน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.มีผู้เสนอราคาสนใจเข้ามายื่นเสนอราคาและท าให้มีการแข่งขันในการเสนอราคามากข้ึน 

/2.ผู้มีอาชีพ... 
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 2.ผู้มีอาชีพสามารถดาวโหลดข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงราคากลาง น าไปพิจารณาราคา 
ก่อนมาขอรับ/ขอซื้อเอกสารสอบราคา/เอกสารประกวดราคา 

 3.ประชาชนสามารถตรวจสอบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และสามารถดาวโหลดข้อมูลออกมาตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 138 
1. โครงการค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ และฐานข้อมูล 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
และได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ขององค์การให้กับประชาชนและ
ผู้สนใจรับทราบข้อมูล ข่าวสารด้านต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการสาธารณะตามภารกิจหน้าที่ของ
องค์กร ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการบริการพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลขึ้น เพ่ือด าเนินการให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตาม
หลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าวข้างต้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการ
แก่ประชาชน 
 2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบริการสาธารณะ 
และข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 มีพ้ืนที่จัดเก็บเว็บไซต์ และฐานข้อมูลขององค์กรในด้านต่าง ๆ งานระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้
ในการเผยแพร่ประชาสันพันธ์ภารกิจการให้บริการสาธารณะ และข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน 
และผู้สนใจรับทราบ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. วิธีการด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการจากผู้บริการ 
 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล เอกสารในการน าเข้าระบบ
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 3. แจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบ เพ่ือประสานในการจัดท าข้อมูล เอกสาร เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ 
 4. ติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เสนอผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม  – เดือนกันยายน ของทุกปี 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ฝ่ ายตรวจสอบติดตามประเมินผลแผนงาน            
และโครงการ 
10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการสาธารณะ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ จาก
การติดตามเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สะดวกรวดเร็ว 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 139 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  สื่อ แปลมาจากค าว่า medium หรือ media ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลว่า กลาง อยู่ตรงกลาง 
สิ่งที่อยู่ตรงกลาง แต่เมื่อน ามาใช้ในภาษาอังกฤษก็มีความหมายกว้างออกไป แต่เมื่อวิชาการด้านการสื่อสาร 
และการสื่อสารมวลชนก้าวหน้ามากขึ้น ค าว่า สื่อ (medium หรือ media) ก็ได้รับการวิเคราะห์ศึกษาและ
ตกแต่งพัฒนาจนมีความหมายเป็นศัพท์เทคนิค หรือศัพท์เฉพาะที่มีความส าคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพราะสื่อกลายเป็น
องค์ประกอบที่จะขาดเสียมิได้ในการสื่อสารทุกรูปแบบและทุกประเภท ความหมายเดิมที่จ ากัดอยู่เฉพาะเรื่อง
ของภาษาที่ใช้ในการพูดหรือการสอน อาทิ ภาษาไทยที่เป็นสื่อการสอนที่ใช้กันมากที่สุดในสถาบันการศึกษา
ของไทย ก็ได้ขยายออกมาครอบคลุมสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สื่อวัตถุ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. สื่อบุคคล อาทิ สื่อภาษา สื่อท่าทาง พ่อสื่อแม่สื่อ  
3. สื่อประชาชน หรือ สื่อผสม อาทิ สื่อมวลชน สื่อการสอน สื่อข้อมูล 

สื่อโสตทัศน์  
4. หรือแม้กระทั่งสาร อาทิ สื่อวัจนะภาษา สื่อ อวัจนะภาษา 

 

ทั้งนี้ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ หมายถึง เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการน าข่าวสาร 
เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน สื่ออาจจ าแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การ
ก าหนดประเภทของสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จะต้องค านึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่พัฒนาได้
ประโยชน์ในปัจจุบันและศักยภาพเพ่ืออนาคต ซึ่งสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมได้ ได้แก่  

- สื่อสิ่งพิมพ์  
- สื่อบุคคล  
- สื่อโสตทัศน์  
- สื่อกิจกรรมต่าง ๆ  

2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้  
- สื่อมวลชน (Mass Media)  

 

/อีกท้ัง... 
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อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๐ ลงวันที่  
๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๐ มาตรา ๓๕/๔ วรรค ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประจ าทุกปี และวรรค ๗ ค าแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๔๕  (๗ ทวิ)  ได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนของการบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เพ่ือจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างทั่วถึง และเพ่ือแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดี
งาม ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดท าโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ทุกรูปแบบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมา เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ทุกรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด 

๓. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ  

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อองค์กร 
3. เพ่ือเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ที่ดีขององค์กร 

๔. เป้าหมาย 
  1. รายงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  2. หนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
  4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ “ทุกทิศ
ทั่วถิ่น กับ อบจ.เชียงใหม่” 
  5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อมวลชน 
(Press Relationship) 
  6. จัดท าโครงการอื่นที่เก่ียวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

/6. วิธีด าเนินการ... 
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6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการรายงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  2. จัดท าโครงการหนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
  3. จัดท าโครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่าน
สื่อหนังสือพิมพ์ 
  4. จัดท าโครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใน
รายการ “ทุกทิศทั่วถิ่น กับ อบจ.เชียงใหม่” 
  5. จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบสื่อมวลชน (Press Relationship) 
  6. จัดท าโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   
7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 

 
8. งบประมาณด าเนินทั้งสิ้น 11,976,000.-บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
  ในการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใช้
งบประมาณ จ านวน  100,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 
            1.ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์รายงานประจ าปีฯ  จ านวน   85,000  บาท 
            2.ค่าออกแบบอาร์ตเวิร์ค    จ านวน   15,000  บาท 
  ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 

ในการด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                                               
ใช้งบประมาณจ านวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าจ้างโรงพิมพ์เพ่ือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์  จ านวน   1,800,000  บาท 
  2.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการด าเนินงาน จ านวน      100,000  บาท 

  ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 

ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ 
ทางหนังสือพิมพ์ ใช้งบประมาณจ านวน ๑,2๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้  

1. ค่าเช่าคอลัมน์หนังสือพิมพ์ ค่าเขียนบทความ สกู๊ปข่าว และอ่ืน ๆ  
                    รวมจ านวน ๑๒ เดือน  เดือนละ 1๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท 
  ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
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ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ                                                              
“ทุกทิศทั่วถิ่น กับ อบจ.เชียงใหม่”  จ านวน 12  เดือน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,176,000  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

1. บันทึกเทปโทรทัศน์รายการไม่น้อยกว่า 30 นาที 
- ค่าถ่ายท ารายการ และ ตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
- เขียนบทรายการประสานงาน 
- ค่าพิธีกรด าเนินรายการ 
- ค่าน้ ามันส าหรับการเดินทาง 
- ค่าสนับสนุนการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ สทท11เชียงใหม่ 

      2. บันทึกเทปโทรทัศน์สกู๊ปสั้นความยาวไม่น้อยกว่า 2  นาที 
- ค่าถ่ายท ารายการและ ตัดต่อรายการโทรทัศน์ 
- เขียนบทรายการประสานงาน 
- ค่าพิธีกร 
- ค่าน้ ามันส าหรับการเดินทาง 
- ค่าสนับสนุนการออกอากาศแทรกในรายการสถานีโทรทัศน์จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

3. ลงสื่อหนังสือพิมพ์ 
        - น าบทความ/ข่าว/ภาพนิ่ง/บทสัมภาษณ์  ที่ไปถ่ายท าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่อบจ.
เชียงใหม่ได้เข้าไป ปรับปรุงและพัฒนา  น าเสนอผ่านเรื่องแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในแต่ละตอนที่ไปถ่ายท า  
ในหนังสือพิมพ์ ครึ่งหน้า ขาวด า หน้าใน 
  ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง 
 

ในการด าเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พบสื่อมวลชน (Press 
Relationship) ใช้งบประมาณจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 

1. ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่                                      จ านวน  20,000 บาท 
2. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์                         จ านวน  15,000 บาท 
3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม                            จ านวน  30,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามโครงการฯ จ านวน  35,000 บาท   
ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงให ม่ และอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง        
  และในการด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดที่เป็นการสื่อถึงการด าเนินกิจกรรมที่ใช้สื่อประชาสัมพันธ์  
ทุกรูปแบบชององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 7,500,000 บาท 

ทั้งนี้   โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง        
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9. ผลลัพธ์  
  ผลลัพธ์ 
   ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมสื่อสิ่งพิมพ์ทุก
รูปแบบ 
   ๒. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน
ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่รู้จักและมีภาพพจน์ที่ดีจากประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน 
  การติดตามและประเมินผล 
   1.ตรวจสอบจากการปฏิบัติงานตามปฏิทินที่วางไว้ 
   2.ตรวจสอบจากเอกสารการจัดส่งและจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือเวปไซต์ 
   3.สอบถามจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน หรือประชาชน 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
            1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/
จ านวนหน่วยงาน/ผู้รับทราบข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
   2. หนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่/จ านวน
หน่วยงาน/ประชาชนที่รับทราบข้อมูลจากหนังสือเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
   3. จ านวนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามโครงการฯ 
   4. จ านวนสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   5. การเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าถึง
ประชาชนได้เพ่ิมมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 
10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยว  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
11. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
      ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                                 
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 

และการตรวจสอบควบคุม 
  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
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12. สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓  

พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๕/๔ วรรค ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประจ าทุกปี และวรรค ๗ ค าแถลงนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
3. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

พ.ศ.๒๕๔๐  ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๑  ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน สมควรให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า   

(๑๑) จัดการศึกษา  ท านุบ ารุงศาสนา  และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และ (๑๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๖  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้  (๔) การส่งเสริม
จารีต  ประเพณี  วัฒนธรรม  การท่องเที่ยว  การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด    
13. ผู้จัดท าโครงการ 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 140 
 

การติดประกาศของทางราชการ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 141 
 

โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมในการพัฒนาท้องถิ่น  
(Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
-  โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ (โครงการย่อย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 142 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัด 
    เชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ในปีการศึกษา 2557 มีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน รวม 1,727 แห่ง จ านวนนักเรียน นักศึกษา 437,951 คน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน องค์กร ชุมชน
ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกเป็นจ านวนมาก  

  การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายในสภาพที่ตั้งของสถานศึกษา ความ
หลากหลายในเชื้อชาติ สัญชาติของนักเรียน นักศึกษา ในปัจจุบันคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมของ
ประเทศมีปัญหาค่อนข้างมาก ตามที่ปรากฏถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและมีหน้าที่จัดการศึกษา ได้ประสานงานเชิญหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องตลอดถึงนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 56 คน ที่ประชุมให้
ความร่วมมือและเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานงานด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  การด าเนินการดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน องค์กร นักวิชาการที่ร่วมด าเนินงานภายใต้ชื่อ  ภาคี
เชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา การด าเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการร่างแผนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จึง
แต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) เป็นภาคีแห่งความร่ วมมือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเชียงใหม่ 



 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ร่วมมือ เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ตลอดจนด าเนินการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่เก่ียวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพภายใต้หลักการแห่งความร่วมมือความรับผิดชอบ ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัด
เชียงใหม่ 

4. เป้าหมาย/ ผลผลิต 
 ได้ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (ทุกภาคส่วนของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ประชุมทุกภาคส่วน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2557 – 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีคณะท างานจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 10.2 ได้แผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 
 

 

 

 

 



 
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) 

............................... 
  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ในปีการศึกษา 2557 มีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชน รวม 1,727 แห่ง จ านวนนักเรียน นักศึกษา 437,951 คน นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน องค์กร ชุมชน
ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีกเป็นจ านวนมาก  
  การจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายในสภาพที่ตั้งของสถานศึกษา ความ
หลากหลายในเชื้ อชาติ  สัญชาติ ของนั ก เรี ยน นั กศึกษา ในปัจจุ บันคุณภาพการจั ดการศึกษา 
ในภาพรวมของประเทศมีปัญหาค่อนข้างมาก ตามที่ปรากฏถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 

  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและมีหน้าที่จัดการศึกษา ได้ประสานงานเชิญหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องตลอดถึงนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 56 คน ที่ประชุมให้
ความร่วมมือและเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานงานด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  การด าเนินการดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ และคณะท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน องค์กร นักวิชาการที่ร่วมด าเนินงานภายใต้ชื่อ     ภาคี
เชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา การด าเนินงานในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการร่างแผนปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ตลอดถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จึง
แต่งตั้งคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) เป็นภาคี      แห่งความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเชียงใหม่ ดังนี้ 

  1. ที่ปรึกษา 
  1.1 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
  1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  1.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 



 คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) 
  1. หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด 

1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
1.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
1.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
1.5 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
1.6 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
1.7 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
1.8 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

 ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ 
1.9 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
1.10 ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 
1.11 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 
1.12 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.13 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
1.14 ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

  2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด 
2.1 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่

 2.2 นายกเทศมนตรีต าบลหางดง 
 2.3 นายกเทศมนตรีต าบลไชยปราการ 
 2.4 นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
 2.5 นายกเทศมนตรีต าบลบ่อหลวง 
 2.6 นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 
 2.7 นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 
 2.8 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 2.9 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

  3. ผู้บริหารสถาบันทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 3.2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 3.3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 3.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 3.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
 3.6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 3.7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 3.8 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
 3.9 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 



 3.10 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ 
 3.11 ผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
 3.12 ผู้อ านวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

3.13 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 
3.14 ผู้อ านวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

 3.15 ผู้อ านวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 
3.16 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
3.17 ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 

 3.18 ผู้อ านวยการโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ 
 3.19 ผู้อ านวยการโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
 3.20 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 3.21 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมพู 
 3.22 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองแขก 
 3.23 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเมือง 
 3.24 ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนาเอ้ือวิทยา 
 3.25 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด 
 3.26 ผู้อ านวยการโรงเรียนต้นกล้า 
 3.27 ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 
 3.28 ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 

  4. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 4.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.2 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

4.3 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.5 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.6 ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
 4.7 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.8 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.9 ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.10 อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.11 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.12 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.13 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่

4.14 สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
4.15 คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4.16 ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

 4.17 ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 4.18 ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 



 4.19 ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
 4.20 ผู้อ านวยการส านักงานศึกษาธิการ ภาค 1  

  5. ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 5.1 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 

5.2 เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก 
5.3 ประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ 

 5.4 ประธานเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา 
 5.5 นายกสมาคมลูกจ้างเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.6 นายกสมาคมลีซู เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 5.7 ผู้อ านวยการสมาคมศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย 
 5.8 นายกสมาคมครูผู้ดูแลเด็กศรีนครพิงค์ 
 5.9 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมพู 
 5.10 ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.11 ประธานชมรมครูสอนดีจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.12 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 5.13 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.14 ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.15 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.16 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.17 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.18 นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ 
 5.19 นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ 
 5.20 นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.21 นายกสมาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ 
 5.22 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 
 5.23 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

  6. สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 6.1 ผู้จัดการหนังสือพิมพ์มติชนประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
 6.2  ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์เชียงใหม่ 
 6.3 ผู้จัดการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 
 6.4 ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 

  7. ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 
 7.1 พระครูธีรสุตพจน์ 
 7.2 พระครูศรีสิทธิพิมล (ดร.) 
 7.3 ศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  พงษ์วาท 
 7.4 นายโกศล  ปราค า 
 7.5 นายสินอาจ  ล าพูนพงศ์ 



 7.6 นายสมศักดิ์  ตาไชย 
 7.7 นายฉัตรชัย  เรืองมณี 
 7.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ 
 7.9 นายบรรจง   พลฤทธิ์ 
 7.10 นางพรพิไล   เลิศวิชา 
 7.11 ดร.วิริยะ  ฤาชัยพานิช 
 7.12 นายมานิตย์   ขันธสีมา 
 7.13 นายมานพ  จินะนา 
 7.14 ดร.ชาตรี  มณีโกศล 
 7.15 นายเจริญ   วงค์ษายะ 
 7.16 นายเฉลิมชาติ   นครังกุล 
 7.17 นายเสถียร  ใจค า 
 7.18 นางศรีสุดา  (ชวชาติ)  ศรีสุโข 
 7.19 นางกิ่งดาว  ปัญญา   
 7.20 นายชัยยศ  สุขต้อ   
 7.21 นางนวรัตน์   ขอดแก้ว 
 7.22 นายอรรถพล   รัตนพันธุ์   
 7.23 นายสุรินทร์   อินทรักษา 
 7.24 นายมานพ   ธรรมโชติ 
 7.25 นายค าสุข  สาอ้าย 
 7.26 นางทองเหรียญ  อินต๊ะพิงค์ 

  ให้คณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) ร่วมมือ เสนอแนะ 
ให้ข้อคิดเห็นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ติดตาม
ประเมินผล รายงานผลและความร่วมมือด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เชียงใหม่ ภายใต้หลักการแห่งความร่วมมือ เป้าหมายต่อนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ คน
เชียงใหม่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ให้ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นส านักงานเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 

ประกาศ  ณ วันที่            พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่143 

1. ชื่อโครงการ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 
    คณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (Chiangmai Education Reform Alliance)  
เป็นองค์กรขับเคลื่อนเบื้องต้นของการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่เชียงใหม่ เกิดจากความตระหนักร่วมกันของทุก
ภาคส่วนในพ้ืนที่เชียงใหม่ ต่อสถานการณ์ปัญหาการศึกษา ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการศึกษาไทยเกิด
วิกฤตจริง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนและสังคมโดยรวมในพื้นที่เชียงใหม่  จึงเกิดการรวมตัวของกลุ่ม
แกนน าผู้ปฏิบัติทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องขึ้น โดยปรับมุมมอง วิธีคิดใหม่ๆ และมาร่วมกันท างาน ‘ขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่’ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน การแสวงหา
เครือข่ายและความรู้ใหม่ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาบนหลักการ เป้าหมาย และบริบทความเป็นเชียงใหม่ ให้
เกิดเอกภาพและความเข้มแข็งยั่งยืนในพ้ืนที่ 
  จุดเริ่มต้นส าคัญในการเปิดพ้ืนที่แห่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และทุกสังกัดในเชียงใหม่ 
เริ่มจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดการศึกษา
และดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งพ้ืนที่เชียงใหม่ ได้รับรู้ข้อมูลสถานการณ์การศึกษาในพ้ืนที่
เชียงใหม่ อาทิ ความขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ ความเหลื่อมล้ าของโอกาสและ
คุณภาพการศึกษา สถานการณ์ครูและสถานศึกษา สถานการณ์เด็กและเยาวชนเชียงใหม่ สถานการณ์การ
ว่างงานและผลิตภาพแรงงานในพ้ืนที่ รวมถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์เชียงใหม่ เป็นต้น ประกอบกับสถานการณ์ในระดับประเทศที่ปรากฏผ่านสื่อ และเวทีสัมมนา
ทางวิชาการระดับต่าง ๆ  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอกระบบของ
เชียงใหม่ในปีการศึกษา 2556 พบว่า มีนักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัด จ านวน 346,148 คน ครูและอาจารย์ 
จ านวน 21,124 คนสถานศึกษา จ านวน 1,646 แห่ง โดยแยกส่วนหลายสังกัด ซึ่งสถานศึกษาแต่ละสังกัดมี
การบริหารตามนโยบายจากส่วนกลางหรือต้นสังกัด ขาดการบูรณาการการท างานในพ้ืนที่ ไม่มีเอกภาพ และ
เป้าหมายชัดเจนในการจัดการศึกษา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดเวทีพูดคุยปัญหา
การศึกษาเชียงใหม่ หาทางออกกับบุคลากรหน่วยงานด้านการศึกษา จ านวน 325 คน ขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 
14 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์เด็ก
เยาวชนและการศึกษาเชียงใหม่ ท าให้ได้ข้อมูลแนวโน้มการศึกษาที่ชัดเจนขึ้น และได้จุดประกายแนวคิดการ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมา 

การรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรม เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออ
คิด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือจากภาคส่วน 3 กลุ่มหลัก ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต/พัฒนาผู้เรียน กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน 
ๆ รวมถึงนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จัดประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในที่ประชุมให้ความร่วมมือ และเห็นชอบร่วมกัน โดยให้



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เป็นหน่วยงานประสานงาน 
ระหว่างเครือข่ายและการขับเคลื่อนด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นจุดก าเนิดของ “ภาคีเชียงใหม่
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา” ที่เชื่อมโยงภาคีภายในและนอกสถานศึกษา ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสื่อมวลชน 
  นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการหาทางออก และตอบโจทย์วิกฤต
ของการศึกษาทั้งระบบ ด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่บนหลักการส าคัญ 4 ประการ  
(The 4 Principles)  ได้แก่ 

1. การศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2. พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัดเชียงใหม่ 
3. คนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ 
4. การกระจายอ านาจการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัด 

 
ส่วนกลไกและสาระส าคัญของการปฏิรูปตามหลักการดังกล่าวนั้น ในที่ประชุมได้พิจารณา 

มอบส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานเลขานุการ มีบทบาทประสานการจัดท าร่าง
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ใน 2 มิติ ประกอบด้วย 

1. เนื้อหาการปฏิรูปการศึกษา 
1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยชาวเชียงใหม่ร่วมปฏิรูป 
1.2 จัดท าข้อเสนอต่อรัฐบาล 7 ประเด็น 

2. องค์กรและกลไกการขับเคลื่อน (เบื้องต้น) 
หลังจากนั้นได้มีการประสานและรวมตัวเป็นคณะท างานประมวลข้อมูล ความต้องการที่

หลากหลายเพ่ือยกร่างแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชิงพ้ืนที่เชียงใหม่ขึ้น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นสู่การจัดท า
ร่างแผนยุทธ์ศาสตร์ต่อไป ส่วนรูปแบบภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษานั้น ให้เป็นกลไกขับเคลื่อน
เบื้องต้นในการประสานงาน ซึ่งต่อมามีการขยายเครือข่ายได้กว้างขวางขึ้น จนมีการประกาศจัดตั้งคณะปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  มีภาคี จ านวน 9 9 องค์กร 
26 บุคคล ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
สถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหารสถาบันทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา ผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการ  มี ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส านักงานเลขานุการภาคี  
ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือคนเชียงใหม่ทั้งมวล ซึ่งในภายหลังอาจพัฒนา
รูปแบบไปเป็นสภาหรือสมัชชาการศึกษาเชียงใหม่ต่อไป    ปัจจุบันมีตราสัญลักษณ์ของภาคีเชียงใหม่
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการด าเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ มีคุณค่าและสื่อความหมาย ดังนี้ 

 
   รูปพระธาตุดอยสุเทพ แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดและความเป็น 

       แหล่งศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 
    ลักษณะกาแล  แสดงถึง นัยยะการเป็นแหล่งองค์ความรู้ 
       ภูมิปัญญาล้านนา การรวมตัวของบุคลากร 
       เชียงใหม่ในการพัฒนาการศึกษา 



ลักษณะรูปคนที่โอบล้อม แสดงถึง การรวมตัวและร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนในการ       
พัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ 

 
ลักษณะของปากกา แสดงถึง วิสัยทัศน์การพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
ลักษณะสีทอง หมายถึง ความรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 
 

ต่อมาได้มีการจัดประชุมภาคีขึ้นในเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2557 ตามล าดับเพ่ือร่วม
เห็นชอบแนวทาง และการก าหนดกรอบคิด ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือระดมแนวคิดแสวงหาความรู้ใหม่ และแรงหนุนเสริมระดับต่าง ๆ รวมทั้ง
การรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้และตระหนักร่วมกัน ขณะเดียวกันมีการตั้งคณะท างานชุดต่าง ๆ เพ่ือกระจาย
บทบาทให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนต่อ และกระจายความเป็นเจ้าของขบวนการปฏิรูปการศึกษาเพ่ิมขึ้น เช่น 
คณะท างานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ คณะท างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ คณะท างานร่างสภาการศึกษาเชียงใหม่ คณะท างานยกร่างหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ และคณะท างาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการรวมตัวกันท างานด้วยความสมัครใจ ก่อนจะมีการประกาศแต่งตั้งคณะ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าว 
  ในส่วนของคณะท างานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่นั้น มีภารกิจในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบคิดและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นชุดข้อมูลเบื้องต้นของภาคี รวมทั้งข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาการศึกษาทั้งระบบ และสถานการณ์บริบทของเชียงใหม่ในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสู่ระบบ
การศึกษาที่มีอยู่อย่างหลากหลายและซับซ้อน โดยน ามาจัดการเชิงยุทธศาสตร์และการวางแผนกลยุทธ์สู่การ
ก าหนดเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรและเวลาเพ่ือเพ่ิมความส าเร็จในการด าเนินงาน คณะท างานแผน
ยุทธศาสตร์ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะ ๆ และได้น าเสนอต่อ
ที่ประชุมภาคี พิจารณาเห็นชอบและทราบความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การประสานการขับเคลื่อน
โดยส านักงานเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา จึงมีกรอบทิศทาง และเป้าหมายการปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่เชิงระบบที่มีการตกผลึกร่วมกัน เพ่ือการน าเสนอต่อเวทีสาธารณะในการสร้างความร่วมมือ
และรับฟังความคิดเห็น ให้ทั่วถึงทั้งในเชิงพ้ืนที่และกลุ่มเฉพาะ กล่าวคือ ได้มีการก าหนดทิศทาง เป้าหมายการ
ขับเคลื่อนที่ชัดเจนขึ้น ประกอบด้วย ปณิธาน วิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด โดยได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก จากภาคีทุกภาคส่วนที่หลากหลายจ านวน 1 ,200 คน 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ในงานนี้มีภาคีอ่ืน ๆ ในระดับประเทศเข้า
มาสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ เช่น ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 
น าโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสีดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ และ นายแพทย์ สุภกร  บัวสาย พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงในพ้ืนที่ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมรับฟังและ
แสดงความคิดเห็นในเวทีครั้งนี้ 
  ต่อมา เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นลงสู่ประชาชนในพ้ืนที่เชียงใหม่ระดับอ าเภอและ
กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้กระตุ้นความตื่นตัวให้แสดงความคิดเห็น และร่วมวางแผนยุทธศาสตร์
ร่วมกันให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลให้คณะท างานมีข้อมูลที่หลากหลายจากกลุ่ม
ต่าง ๆ เพ่ือมาปรับปรุงเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ได้สมบูรณ์มากขึ้น และได้
น าเสนอพิจารณา และความเห็นชอบต่อภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษามาเป็นล าดับ คือ การประชุม



คราววันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 15 กันยายน 2558 ในขณะเดียวกัน ยังมีการด าเนินโครงการน า
ร่องที่เปน็พื้นที่ทางรูปธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 
เป็นต้นมา 

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2559-2562 ฉบับนี้ จึงเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของภาคีและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งแต่เริ่มต้นในการปฏิรูป
การศึกษาโดยคนเชียงใหม่ ยึดพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็นตัวตั้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของคนเชียงใหม่ทุกกลุ่มอย่าง
แท้จริง (Productivity) และถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 ที่สามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการ
ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะภาคี แผนยุทธศาสตร์นี้ยังเป็น
เครื่องมือส าคัญของภาคี ที่จะเป็นแผนที่เส้นทาง (Road Map) ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี มีเอกภาพและ
ความเข้าใจตรงกันในเป้าหมายและภารกิจ ช่วยเพ่ิมความส าเร็จในการท างานปฏิรูปการศึกษาเชิงพ้ืนที่อย่างมี
ระบบมากข้ึน มีนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ทางการศึกษา ตลอดจนการใช้น าสู่การท าข้อตกลงร่วมกัน 
และการประกาศให้เป็นวาระส าคัญของคนเชียงใหม่ เพ่ือมอบเป็นของขวัญให้เมืองเชียงใหม่ในช่วงฉลองเมือง
เชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี ในปี พ.ศ. 2559 นี้ 

3. วัตถุประสงค ์
     3.1 นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ คู่ทักษะ ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาในพื้นที่ห่างไกล 
     3.2 ปลูกจิตส านึก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนราชการ และเอกชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีอาชีพ มีรายได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ทุกภาคส่วนน าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ด าเนินงานเต็มทุกพ้ืนที่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะ 4 ปี ต่อเนื่อง (พ.ศ.2559 - 2562) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 50,000,000 บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการศึกษาท่ีเท่าเทียม มีความรู้ คู่ทักษะ 
 10.2 ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาทางการศึกษา 


