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ค าน า 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตได ้

 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 
 

งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสีย่งในการเก ิดการทจุร ิตในองค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น 

การวิเคราะห์ ความเส ี่ยงในการเก ิดการท ุจร ิตในองค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งช ี้ความเส ี่ยงของการท ุจริตท ี่มีอยู ่ ในองค์กรโดยการประเม ินโอกาสของการท ุจร ิตท ี่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน ่ วยงานท ี่อาจเก ี่ยวข้องก ับการกระท  าท ุจริต เพื่อพิจารณาว ่าการควบคุมและการปูองก ันการทุจร ิตที่มีอยู่ 
ในป ัจจ ุบ ันม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลหร ือไม่ 
 

การทุจร ิตในระด ับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน  

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

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

จากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูง ก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ้งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 



 

2 
 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับว่ายิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวสารการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
 

 



 

 

3 
 

ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม ติดความสบาย ยกย่องคน 
ที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปรามปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง

ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (people’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   
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4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 
 



 

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรา้งสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่
บุคลากร 
ทั้งข้าราชการ
การเมือง  
ฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 (1)  โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร
และเลขานุการ พนักงานสว่นต าบล  
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนต าบล
ท่าคา 
 
1.1.1 (2) โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
1.1.1 (3) กิจกรรมอบรมพนักงาน
เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ที่
ราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา 
 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม 
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้  
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา 
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- 
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540,000 
 
 
 
 
 
 

110,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1.2.1 (1) โครงการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 
 
1.2.1 (2) โครงการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 

 1.2.2 (2) โครงการก าจัดผักตบชวา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
1.2.2 (3) โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนต าบลท่าคา 
 
1.2.2 (4) โครงการหมู่บา้นสะอาด
ปราศจากโรคติดต่อที่สามารถ
ปูองกันได้ 
 
1.2.3 (1) โครงการฝึกอบรม 
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนกังานจ้าง
และผู้น าชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล
ด้านการบริหารจัดการขยะและ
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่คา 
 
1.2.3 (2) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนววิถีพุทธ 

24,000 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 

75,000 
 
 
 

630,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

24,000 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 

75,000 
 
 
 

630,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

24,000 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 

75,000 
 
 
 

630,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 

75,000 
 
 
 

630,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ 
ความตระหนักแก่เด็ก
และ 
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
 
1.3.2 (1) โครงการชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนววิถีพุทธ 
 
1.3.3 (1) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคาร่วมกับโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ ต าบลท่าคา 
 

50,000 
 
 

20,000 
 
 

- 

50,000 
 
 

20,000 
 
 

- 
 

50,000 
 
 

20,000 
 
 

- 
 

50,000 
 
 

20,000 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ 1 รวม 1 มาตรการ  2 กิจกรรม   
12 โครงการ 

1,119,000 1,119,000 1,119,000 1,119,000  
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร 
ราชการเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 
 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.1 (1) กจิกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคา 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหวัหน้าสว่นราชการ 

2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา เล่ือนขั้น
เงินเดือน”  

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2 (4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
2.2.3 (1) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบรกิารประชาชน” 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

- 
 

- 

 

- 
 

 

 

- 
 

- 

 

- 

 

 

- 
 

- 

 

- 
 
 

 

- 
 

- 

 

- 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.3 (๑) โครงการหมู่บา้นสะอาด
ปราศจากโรคติดต่อที่สามารถ
ปูองกันได ้(มอบประกาศนียบัตร 
แก่หมู่บา้นที่ชนะเลิศและหมู่บา้นที่
เข้าร่วมโครงการฯ) 
 

75,000 75,000 75,000 75,000 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา”       
 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
   
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”                             
 
2.5.3 (2) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่คา 
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ   
ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ” 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

มิตทิี่ 2 รวม 9 มาตรการ  8 กิจกรรม 
1 โครงการ  

 

75,000 75,000 75,000 75,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม 
บทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 (1) มาตรการ “การปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่คา ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”      
  
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 

- 

 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 

 

 

- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) กิจกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลทา่คา 
  
3.2.2 (1) มาตรการก าหนด 
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 
3.2.2 (2) กิจกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลทา่คา 
  
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไข 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคม 
เพื่อจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนหมู่บา้นเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.2 (2) มาตรการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคา 
 

100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 

100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ  5  กิจกรรม      
1 โครงการ 

 

100,000 100,000 100,000 100,000  

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสรมิสร้าง 
และปรับปรุงกลไก 
ในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการ 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน 
ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
 

4.1.1 (1) กิจกรรมการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 
4.1.2 (1) กิจกรรมการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
 
4.1.2 (2) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชอ่งทางที่
สามารถด าเนินการได ้
 
 
 
 
 
 

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุต่งต้ัง  
การโอน ย้าย 
 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน 
ได้รับทราบ 
 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนหมู่บา้น 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาท 
การตรวจสอบของ 
สภาท้องถิ่น 
 
 
 

4.3.1 (1) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนรว่มใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 4.4 เสริมพลังการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 

4.4.1 (1) มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 
4.4.1 (2) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริต 
 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธก์รณีพบเห็น 
การทุจริต 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ   8  กิจกรรม     
 

- - - -  

รวมทั้งสิ้น 
 

 20 มาตรการ  23  กิจกรรม      
15  โครงการ 

1,294,000 1,294,000 1,294,000 1,294,000  
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ส่วนที่ 3 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนในท้องถิ่น 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที1่ มิติท่ี 1 /1.1 / 1.1.1  

1. ชื่อโครงการ :   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
   และเลขานุการพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานราชการอ่ืน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล การที่จะพัฒนาองค์กร หรือ น าพาองค์กรไปสู่
เปูาหมายอย่างมีคุณภาพ ต้องอาศัยบุคลากรในฝุายต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือ
นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย ปรับเปลี่ยนสายงาน ท า
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ  ตลอดจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ  ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอยู่เสมอ  

การเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานในท้องที่ อ่ืนที่มีความแตกต่างในทางภูมิศาสตร์ สังคม ประเพณี
วัฒนธรรม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะน ามาซึ่ง การเรียนรู้ การพัฒนาองค์กร อย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเอาประสบการณ์มาประยุกต์ 
และพัฒนางานพร้อมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับพันธ์กิจ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึง
ก าหนดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและเลขานุการ 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้มี
ความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร
และเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา ในด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ, การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการที่ดีเป็นต้น 

3.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานจ้าง  และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 
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3.๓ เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ

ผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร และเลขานุการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ผู้น าหมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

   5.1 ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
5.2 ศึกษาดูงาน    

6.  วิธีด าเนินการ 
   6.๑  ก าหนดแผนงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯ    
   6.๒  ประสานงานกับสถานที่ที่เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานฯ 
   6.๓  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
   6.4  ด าเนินการฝึกอบรม 
   6.5  ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ 
   6.6  สรุปผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   540,000บาท ต่อปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
  10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร
และเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา ในด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ, การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น 

10.๒ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 

10.๓ สร้างความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่2 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.1 
 
1. ชื่อโครงการ :   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์ได้อีกด้วย 

การพัฒนาคนเพ่ือให้คนมีความรู้ และทักษะความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความ
จ าเป็นของหน่วยงานในการพัฒนา แต่ที่จ าเป็นมากกว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ การ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  อันเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ง ที่ท าให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนเสริม
ที่ส าคัญที่ท าให้งานส าเร็จตามเปูาหมายได้ ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในทางที่ดี เกิดผล
ในภาพรวมในการปฏิบัติราชการและได้น ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย เช่น การท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ และการ
ท างานเป็นทมี เป็นต้นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่ท าหน้าที่ใน
การบริหารและปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและเปูาหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควร
ได้รับการส่งเสริมด้านจริยธรรมและจิตใจ ให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมกล่าวคือ มีหลัก
ปฏิบัติตนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักความเป็นจริงตามธรรมชาติ ไม่เอารัดเอาเปรียบกันรู้จักตนเอง และเข้าใจผู้อ่ืน 
สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุข 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จึงเล็งเห็นความส าคัญ  ในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา  ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อ
กฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา   มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ
ไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับคณะผู้บริหารและเลขานุการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.๔ เพ่ือให้คณะผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คา มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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๔.  เป้าหมาย 

   ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯ โดยแบ่งออกเป็น 
4.1 คณะผู้บริหาร และเลขานุการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
4.2 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   5.1 ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

5.2 ศึกษาดูงาน 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น  ๓  แนวทาง คือ 
   6.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าคา 
   6.๒ การทัศนศึกษาดูงาน 
   6.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  – 2565) 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
   110,000  บาทต่อปี 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา         

 
๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความ

เข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการด าเนินชีวิต และการ
ท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายของแต่ละหน่วยงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที3่ มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.1 

  1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมอบรมพนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
และมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบกับตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ อีกท้ังนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นถึงการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ควบคู่กับ
การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะท าให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการได้ถูกต้องและเหมาะสม ตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการและประชาชน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้เล็งเห็นความส าคัญในประเด็น
ดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรมอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคามีความรู้ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น  

3.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สามารถน าระเบียบและกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ใน
สังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาในเรื่องหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ คุณธรรม
จริยธรรม ความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญรวมทั้งสร้างความร่วมมือในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน 
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3.4 เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลและตัวพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเองจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเนื่องมาจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในขอบเขตหน้าที่และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการที่ถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

   พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินการฝึกอบรม 
6.2 เสนอโครงการให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานงานติดต่อวิทยากรเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
6.4 จัดท าหนังสือแจ้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือเข้าร่วมอบรม 
6.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
6.6 จดุเตรียมสถานที่ในการอบรม 
6.7 ท าแบบประเมินโครงการฯ ก่อนและหลังการอบรม 
6.8 สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มี
ความรู้ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น    

10.2 พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สามารถน าระเบียบและกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

10.3 มีการเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ใน
สังกัดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาในเรื่องหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ คุณธรรม
จริยธรรม ความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน 

10.4 ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลและตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติเอง จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเนื่องมาจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานราชการที่ถูกต้อง 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที1่ มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคา” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

พ.ศ. 2560 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดราชบุรี เรื่ อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 กันยายน 2560 
ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคาจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา” 
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน

ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 

3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา พนักงานส่วน

ต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา พนักงานส่วน

ต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที1่ มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.3 

 
  1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 

  ต าบลท่าคา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้ง
ในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้าหมาย 

   พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ตัวช้ีวัด 

 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.1 

1. ชื่อโครงการ:โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
           เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529  โดย
ให้ยกเลิกการใช้และประดับธงชาติในวันที่ 5 พฤษภาคม หรือวันฉัตรมงคล โดยให้เพ่ิมเติมการก าหนดโอกาสและวัน
พิธีส าคัญให้ชักและประดับธงชาติ ดังนี้ 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม และ 29 กรกฎาคม 2. วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 
กันยายนโดยวันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่ก าหนดให้มีในปี 2560 เป็นปีแรก แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและ 
3. ก าหนดให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการก าหนดโอกาสและวันพิธีส าคัญให้ชักและประดับธงชาติ จากเดิมในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร) วันที่ 5 วันที่ 6 และวันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันที่ 5 ธันวาคม และ 6 ธันวาคม 
  เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี  นับเป็นวาระส าคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้
ทรงห่วงใย และปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความทุ่มเทพระวรกาย เพ่ือปวงพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด พร้อม
ทั้งจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน รู้รักสามัคคี และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาพระราช
ภาระของพระองค์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีภารกิจในการปกปูองสถาบันหลักของชาติ น้อมน าแนวพระราชด ารัส 
ขององค์พระประมุข มาเผยแพร่เพ่ือให้เกิดเป็น 
รูปธรรมในการพัฒนาประชาชน ให้มีความอยู่ดีมีสุขเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า การแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี เทิดทูนปกปูองสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ตระหนักและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ จึงได้จัดท า
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่า และมีส่วน
ร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ร่วมปกปูองและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันส าคัญของชาติ  

  3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 
3.2 เพ่ือน้อมถวายความจงรักภักดี ร่วมปกปูอง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้ธ ารงอยู่เป็นศูนย์รวม

จิตใจน ามาซึ่งความรักและสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป 
  3.3 เพ่ือสร้างพลังแผ่นดิน และเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความสามัคคี 
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4.  เป้าหมาย  

ประดับธงชาติ  และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. และประดับตกแต่งผูกผ้ารอบรั้ว บริเวณท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และประดับธงตามทิวถนน 

 
   5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ณ  บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ประดับธงตามทิวถนน และจัดท า
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติตามหมู่บ้าน จ านวน  ๑๒ หมู่บ้าน 

 
6. วิธีด าเนินการ 

  6.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
   6.๒ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 
   6.๓ ประดับตกแต่งธงทิวภายในต าบล 
  6.๔ จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าหมู่บ้าน  
   6.๕ จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับไฟ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   100,000 บาท ต่อป ี
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง 
กูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
10.2 ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ 
   10.3สร้างพลังแผ่นดินและเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความสามัคคี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.1 

1. ชื่อโครงการ:โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9                                                                 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวันที่  12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  พระองค์ทรงสละเวลาเพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทางรัฐบาลได้ก าหนด
วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติขึ้น เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา
ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และปรากฏในพระราชด าริของพระองค์อันทรง
คุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย 

ในการนี้ จึงอาศัยอ านาจตามมาตราที่ 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
หน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทย ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณกาล มี
ความส าคัญต่อการด ารงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย ดังนั้น ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัด
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้นและเชิญชวนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐตลอดจนภาคเอกชน 
และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประดับธงชาติ และประดับธงตราสัญลักษณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล และถวายความจงรักภักดีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   

 
3.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม  

3.2 เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

๓.3 เพ่ือน้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงปฏิบัติภารกิจของพระองค์                             
   ๓.๔. เพ่ือสร้างพลังแผ่นดินและเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความสามัคคี 

  
4.  เป้าหมาย  

   จัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ประดับธงชาติ  และธงตราพระนามาภิไธย ย่อ สก. 
   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ  บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ประดับธงตามทิวถนน และจัดท า

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติตามหมู่บ้าน จ านวน  ๑๒ หมู่บ้าน 
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6. วิธีด าเนินการ 

  6.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
   6.๒ ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 
   6.๓ ประดับตกแต่งธงทิวภายในต าบล 
  6.๔ จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าหมู่บ้าน  
   6.๕ จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับไฟ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   100,000 บาท   ต่อปี 
  

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 
   10.2ประชาชนมีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑๐.3 ประชาชนได้น้อมระลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงปฏิบัติภารกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

  ๑๐.๔ ประชาชนทุกคนในชาติมีความรักสามัคคีกัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.2 

1. ชื่อโครงการ:โครงการก าจัดผักตบชวาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

2. หลักการและเหตุผล 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนหนึ่งว่า นับเป็น พระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ในการ
เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ าในช่วงฤดูฝนนี้ ส าหรับในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรด
กระหม่อม ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, ข้าราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการในเขต
พ้ืนที่ และประชาชนจิตอาสา ด าเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืชที่มีอยู่อย่างหนาแน่น รวมทั้งขยะมูลฝอยต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งประสบปัญหาน้ าท่วมขังและเพ่ือเปิดช่องทางระบายน้ าให้แก่ล าคลอง
สาขาต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 2 เดือนแล้ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้เพ่ือเป็นการสืบสานพระราชด าริ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ขอรับใส่
เกล้าใส่กระหม่อม ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่กักเก็บน้ า ท าทางระบายน้ าและพัฒนาแหล่งน้ า ส าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั่วประเทศ ได้จัดให้มี “โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ า” เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน ได้ประสานความร่วมมือฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ขุดลอกคูคลอง ขยายแหล่งน้ า ก าจัดวัชพืช และรณรงค์ให้
ประชาชนช่วยกันเก็บขยะตามแหล่งน้ า ให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันอุทกภัยและปัญหา
สิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในส่วนกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต 
จะมีการด าเนินการในลักษณะ “Big Cleaning Day” ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กรกฎาคมนี้ โดยจะร่วมมือกับกองทัพ
และอาสาสมัคร จิตอาสา ขณะที่ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ อ าเภอละ 1 แห่ง จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง
วันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคมนี้ โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนิน
กิจกรรมก าจัดขยะ สิ่งกีดขวางการระบายน้ าในแม่น้ าล าคลองหรือแม่น้ าสายหลัก ระยะที่ 2 จะมีการขุดสระน้ าขนาด
เล็ก หลุมขนมครกเพ่ือเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้ า ส าหรับใช้ในการเกษตรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพ
หลัก ร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน ระยะที่ 3 จะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ า ทางระบายน้ า ในพ้ืนที่สาธารณะและ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่งใน 76 จังหวัด โดยให้ด าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง 
กันยายน 2560 กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก และระยะที่ 4 เป็นการพัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือใช้ประโยชน์
ร่วมกันในหมู่บ้านหรือตามการร้องขอของประชาชน ด าเนินการการภายในเดือนกันยายนนี้ 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงเจริญพระชนมพรรษา 
นับเป็นวาระส าคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จะได้ร่วมแสดงความกตัญญู
กตเวที และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใยปวงพสกนิกรชาวไทย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มี
ภารกิจในการปกปูองสถาบันหลักของชาติ น้อมน าแนวพระราชด ารัส ขององค์พระประมุข มาเผยแพร่เพ่ือให้เกิดเป็น
รูปธรรม เป็นการถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการด ารงรักษาไว้ซึ่ง
พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูรองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท าโครงการก าจัดผักตบชวาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูก
จิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ า และสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด เพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
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 เป็นของขวัญจากประชาชนทุกภาคส่วน ในการแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดีเนื ่องในโอกาสที่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงเจริญพระชนมพรรษา 

 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา  

3.2เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลูก
จิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ า น้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

3.3 เพ่ือร่วมกันก าจัดผักตบชวา และพืชน้ าต่างๆ ในคลองที่มีปัญหาการแพร่กระจายให้ลดน้อยลงซึ่งเป็น
ปัญหาต่อการระบายน้ า คุณภาพน้ าและการใช้น้ าของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

3.4 สร้างวินัยประชาชนในการรักษาความสะอาด 
3.5 เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี และความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้าน 

4.  เป้าหมาย  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา พนักงานส่วน

ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาและประชาชนต าบล 
ท่าคา  ในเขตพ้ืนทีต่ าบลท่าคา  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ บริเวณหมู่บ้าน ๑- ๑๒ หมู่  ต าบลท่าคา  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกิจกรรม 
  6.2 จัดท าโครงการและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
  6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  6.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเวลาที่ก าหนด 

  - จัดทีมพลังประชาชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา บริเวณ ศาลาวัดเทพ และภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๒ โดยมีการก าจัดผักตบชวาภายในคูคลอง และ เก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   24,000 บาท  ต่อปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

10.2 ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการก าจัดผักตบชวา และพืชน้ าต่างๆ ในคลองที่มีปัญหาการแพร่กระจายให้
ลดน้อยลงและได้ร่วมรักษาความสะอาด อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ า 
น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

  10.3 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของหมู่บ้านและต าบล  
  10.4 ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงพลังแห่งความสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดแก่หมู่บ้าน
และคนในชาติ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.2 

1. ชื่อโครงการ:โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านต าบลท่าคา                

2. หลักการและเหตุผล 
ขยะมูลฝอยขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม 

พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี สารเคมี
ก าจัดแมลง กากน้ ามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งก าเนิดของเสียที่ส าคัญ ได้แก่ หมู่บ้าน โรงงาน
อุตสาหกรรมและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตัน
ต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไปก าจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
คือ 

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
2. น้ าเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพ้ืนเมื่อฝนตกจะเกิดน้ าเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าท าให้เกิดภาวะ

มลพิษทางน้ า 
3. แหล่งพาหะน าโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน 

ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคติดต่อท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4. เหตุร าคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 
ระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ชนิดของขยะ ระยะเวลาย่อยสลาย 
เศษกระดาษ 2-5 เดือน 
เปลือกสม้ 6 เดือน 
ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี 
ก้นกรองบุหรี ่ 12 ปี 
รองเท้าหนัง 25-40 ปี 
กระป๋องอะลูมเีนียม 80-100 ปี 
โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช้ 

 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากของเสียอันตราย 
ของเสียอันตราย หมายถึงของเสียที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที
ก่อให้เกิดการระคายเคืองและวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนใดอาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 
 

ปัญหามลพิษจากของเสียอันตราย ท่ีส าคัญซ่ึงกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
มีดังนี้ 
1. ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เศษวัตถุดิบ เศษผลิตภัณฑ์ น้ าเสีย อากาศเสีย  
2. ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อ เศษชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ เศษเนื้อเยื่อ สารกัมมันตรังสี 
ซากสัตว์ทดลองและสิ่งขับถ่ายหรือของเหลวจากร่างกายผู้ปุวย  
3. ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ น้ ายาท าความ 
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สะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ สารเคมี ก าจัดแมลง  
4. ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทสารเคมี ก าจัดศัตรูพืช 
 
การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย  
1.  ก่อนจะทิ้งขยะ เราจะสามารถลดปริมาณขยะและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีแนวคิด 
อยู่ 7R คือ  

-REFUSE การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟมหรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ  
-REFILL การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย  
-RETURN การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ  
-REPAIR การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ  
-REUSE การน าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่นใช้ถุง ผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุงก๊อบแก๊บ  
-RECYCLE การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภัณฑ์  
พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ  
-REDUCE การลดการบริโภคและหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  
2. ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ 
3. ควรมีการคัดแยกขยะและแยกท้ิงลงในถังรอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท าโครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะในหมู่บ้านต าบลท่า
คาเพ่ือให้ประชาชนในต าบลท่าคา มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆปัญหาและผลกระทบที่ เกิดจากขยะ วิธีการลด
ปริมาณขยะ การคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่  การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในหมู่บ้านมีปริมาณลดลง จาก
การที่ประชาชนน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง 

 
3.  วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑  เพ่ือศึกษาและดูงานด้านการจัดการขยะ    
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนในต าบลท่าคา มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ

ผลกระทบที่เกิดจากขยะ    
๓.๓ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะวิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
๓.๕ เพ่ือให้หมู่บ้านบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 
๓.๖ เพ่ือลดปริมาณขยะในหมู่บ้าน 

4.  เป้าหมาย  
ผู้น าหมู่บ้าน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  5.๑ ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
  5.๒ ศึกษาดูงาน  
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6. วิธีด าเนินการ 

  6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ สถานที่ศึกษาดูงาน พาหนะเดินทาง  

และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
6.๓  ประชาสัมพันธ์  และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

   6.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
    กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน 

  กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ   
   6.๕  รายงานและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

   70,000 บาท  ต่อปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ๑๐.๑ ประชาชนในต าบลท่าคา มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่

เกิดจากขยะ    
๑๐.๒ ประชาชนในต าบลท่าคา มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
๑๐.๓ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
๑๐.๔ ประชาชนในหมู่บ้านเปูาหมายเรียนรู้ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 
๑๐.๕ ขยะในหมู่บ้านมีปริมาณลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.2 

 
1. ชื่อโครงการ:โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคติดต่อท่ีสามารถปูองกันได้ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
บ้านหรือที่พักอาศัยถือเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ในการอยู่

อาศัย และท ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคลในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุ บันวิถีชีวิตและสภาพของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป การท างานที่รีบเร่งแข่งกับเวลา ท าให้ประชาชนละเลยต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว และไม่มี
การจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของการสุขาภิบาลขั้นพ้ืนฐานในครัวเรือน เช่น ความสะอาด 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปรุง ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอการจัดการมูล
ฝอย น้ าเสีย รวมทั้งสัตว์และแมลงพาหะน าโรค หรือละเลยการสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว ก็อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บปุวยด้วยโรคต่างๆ  

โรคติดต่อ มีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วย บุคคล เชื้อโรค พาหนะน าโรค และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอ้ือต่อการเกิดโรค คือ บุคคล ต้องมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อโรคต้องไม่มีหรือมีจ านวนน้อย พาหนะน าโรคไม่มีหรือมีน้อยและที่ส าคัญคือสิ่งแวดล้อม ต้องถูก
สุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาดถูกสุขลักษณะจึงจะท าให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของเชื้อโรคและพาหะน าโรค การปรับปรุงควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่
ประชาชนในทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านท าได้ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านใด
หมู่บ้านใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการ
ปูองกันโรคติดต่อต่างๆในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่
เจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งการด าเนินการปูองกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
คน ทุกหลังคาเรือน ทุกหมู่บ้าน และทุกภาคส่วนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท าโครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคติดต่อที่สามารถ
ปูองกันได้ ขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาหมู่บ้านภายในพ้ืนที่ต าบลท่าคา ให้สะอาด ปราศจากโรคภัย ด้วยการ
สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาด อาศัยความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันเพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือน 
หมู่บ้าน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและร่วมมือ
กันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านในที่พักอาศัยของตนเองให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและรักษาให้เกิดความต่อเนื่อง
ยั่งยืน ซึ่งถ้าหมู่บ้าน หมู่บ้าน มีความสะอาดแล้วโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็จะลดลงได้เป็นอย่างมากส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วย 

 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้น า ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรค และเห็นความส าคัญของการปูองกันโรคท่ีสามารถปูองกัน
ได้ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาด เพื่อปูองกันการระบาดของโรคที่สามารถปูองกันได้ 
  3.3 เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจรักษาความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อม
ปูองกันโรค 
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4.  เป้าหมาย  
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าคา จ านวน 1๒ หมู่บ้าน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนทีต่ าบลท่าคาท้ัง 1๒ หมู่บ้าน  

 
6. วิธีด าเนินการ 

  6.๑ จัดท าโครงการ เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ 
6.๒ ประสานงานกับหน่วยงาน/ องค์กรที่เก่ียวข้อง 
6.๓จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการด าเนินงาน และให้ความรู้การปูองกันโรคให้แก่ผู้น า และประชาชนในพื้นท่ี 
6.๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน (เชิงรุก) เก่ียวกับโรค และการปรับสภาพแวดล้อม 
6.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกติดตามเยี่ยมประเมินผล หรือประกวดหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 
๖.6 มอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศและหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ 
6.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   75,000 บาท  ต่อปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้น า และประชาชนตระหนักถึงภัยของโรค และเห็นความส าคัญของการปูองกันโรค 

ที่สามารถปูองกันได้ 
   10.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าคามีอัตราการเกิดโรคน้อยลง 

 10.3 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาลุงมีแรงจูงใจในการรักษาความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บ้านให้ปราศจากโรค 
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1.2.3สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏบิัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.3 

 
1. ชื่อโครงการ:โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าหมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการองค์กรตาม 
หลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารจัดการขยะ และเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าคา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาหมู่บ้าน เป็นกลไกอันส าคัญท่ีก าหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่จุดมุ่งหมายเบื้องหน้า คือ หมู่บ้าน(ประชาชน)ที่สุขสมบูรณ์เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในทุก ๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวะการณ์ของกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ (self-reliance) 
หรือช่วยตนเองได้ (relf-help) ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปัญหา ตลอดจนตอบสนองความต้องการของ
ตนเองและส่วนรวมดังนั้น หมู่บ้านท้องถิ่นจะพัฒนาได้หรือไม่ และด าเนินไปในทิศทางใด จึงต้องมีองค์ประกอบส าคัญ
หลายอย่าง รวมถึงองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วย 

การที่จะน าพาองค์กรไปสู่เปูาหมายอย่างมีคุณภาพ ต้องอาศัยบุคลากรในฝุายต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการ
และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
เกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย 
ปรับเปลี่ยนสายงาน ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ  การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอการเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานในท้องที่อ่ืนที่มีความแตกต่างในทาง
ภูมิศาสตร์ สังคม ประเพณี 
วัฒนธรรม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะน ามาซึ่ง การเรียนรู้ การพัฒนาองค์กร อย่างเป็นรูปธรรมเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเอาประสบการณ์มาประยุกต์ และ
พัฒนางานพร้อมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับพันธกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
หน่วยงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและเลขานุการ และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา  จึง
ก าหนดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารและเลขานุการ 
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านการบริหารจัดการขยะ และเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืนได้มีความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะ
สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป 
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3.  วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ

ผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง   และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา  ในด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารจัดการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

3.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล คณะผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานจ้าง  และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 

   3.๓ เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  และผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 

  

4.  เป้าหมาย  
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯ   โดยแบ่งออกเป็น 
1. คณะผู้บริหาร และเลขานุการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา    
3. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
4.ผู้น าหมู่บ้าน        
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   5.1 ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

5.2 ศึกษาดูงาน 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดแผนงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพฯ    
   6.2 ประสานงานกับสถานที่ที่เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานฯ 

   6.๓ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
   6.4 ด าเนินการฝึกอบรม 

6.5 ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ 
   6.6 สรุปผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   630,000 บาท  ต่อปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา ในด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารจัดการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น 

10.๒ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบล คณะผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 

   10.๓ สร้างความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะผู้บริหารและเลขานุการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าหมู่บ้านต าบลท่าคา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.3 

 
1. ชื่อโครงการ :โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสภาพทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตในประจ าวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเยาวชนบางส่วนของ
โรงเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังมีปัญหาทาง
ครอบครัวที่หลากหลาย ยากจน พ่อแม่หย่าร้าง ซึ่งมีผลท าให้เด็ก/เยาวชน  
มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ขาดระเบียบวินัยในตนเอง การอยู่ร่วมกันซึ่งเสี่ยงต่อการเรียนรู้ เรื่องยาเสพติด มีผลต่อ การ
ด าเนินชีวิตในอนาคตของเด็ก/เยาวชน เป็นอย่างยิ่ง 

คุณธรรม คือ ความดีงามท่ีถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี  
มีน้ าใจและเป็นสุภาพชน  จนเกิดเป็นจิตส านึกท่ีดี รู้สึกรับผิดชอบ ชั่วดี เกรงกลัวต่อการกระท า ความชั่ว โดยประการ
ต่างๆ เมื่อจิตเกิดคุณธรรมขึ้นแล้ว  จะท าให้เป็นผู้มีจิตใจดี และคิดแต่ในสิ่งที่ดี จึงได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติ การกระท าดี ตามคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ ปรากฏเป็นความดีงาม ทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ เมื่อท าความดีงาม มีความกตัญญู ขยันประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ า ใจ และเป็นสุภาพชน 
ถูกแสดงออกทางจรรยามารยาท การประพฤติ ปฏิบัติ และการกระท าที่ดี ตามคุณธรรม ที่มีในจิตใจนั้น จึงได้ชื่อว่า 
เป็นผู้มีจริยธรรม 

ศีลธรรม คือ ข้อปฏิบัติ เพ่ือปูองกันไม่ให้ละเมิดต่อสิ่งที่จะท าลาย ความดีงาม แห่งคุณธรรม จริยธรรม ให้
เสื่อมลงทั้งกฎหมายและระเบียบ วินัย และจารีตประเพณีที่ดีงามของสังคม เมื่อเกิดศีลธรรมข้ึนแล้ว ก็จะท าความสงบ
ร่มเย็น มาสู่ตนเอง ครอบครัว และสังคม จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้มีศีลธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้ก าหนดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเข้าค่าย
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน ที่มีปัญหา มีพฤติกรรมเสี่ยง ขาด
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิต้านทาน ให้เข้มแข็งประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี  มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและสามารถเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
3.  วัตถุประสงค์ 

  3.๑ เพ่ือให้นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคามีความรู้ความเข้าใจ 
ลดพฤติกรรมเสี่ยงและมีปัญหา 

3.๒ เพ่ือให้นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคามีระเบียบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม มี
ศีลธรรมมีชีวิตอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ  
4.  เป้าหมาย  

4.1 ด้านปริมาณ 
4.1.1 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคาได้เข้ารับการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม ลดพฤติกรรมเสี่ยงและมีปัญหา 
4.1.2 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคาได้รับการเสริมสร้าง 

ระเบียบวินัย  รู้จักใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนววิถีพุทธ 
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4.2 ด้านคุณภาพ 

                4.2.1 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปัญหา สามารถเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนววิถีพุทธ 
         4.2.2 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีศีลธรรม 
 ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าคาชี้แจงการด าเนินงาน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ 
6.2 จัดประชุมผู้สอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เพ่ือมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบงาน จัดเตรียม

สื่อ อุปกรณ์การสอน การจัดผลประเมินผล 
6.3 ประสานพระวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ ตามหลักสูตรที่ก าหนด  

   6.4 ลักษณะกิจกรรม 
      เป็นกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมศีลธรรม 1 วัน กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย ภาคการสร้างความ
สามัคคีการท างานเป็นทีม ภาคการเรียนรู้ ภาคการแสดงความสามารถและการแสดงออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ภาคการสร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีมงาน   เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดง  คือ การ
ท างานร่วมกัน  การสร้างความสามัคคีในการท างานภายในกลุ่ม 

   2. ภาคการเรียนรู้   เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เนื้อหา  
จากพระวิทยากร 
 3. ภาคการแสดงความสามารถและแสดงออกถึงแนวคิด เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมกันน าเสนอแนวคิดใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตามแนววิถีพุทธ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

   20,000 บาท  ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.๑ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีปัญหา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้าง 

ภูมิต้านทานที่เข้มแข็ง 
   10.๒ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีปัญหา สามารถเรียนรู้กับเพ่ือนๆในโรงเรียนได้อย่าง 

มีความสุข 
   10.3 คณะครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภออัมพวา 1 ได้พัฒนาเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   10.4 ผู้ปกครอง หมู่บ้าน นักเรียน มีความพึงพอใจ ได้รับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี 

10.5 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกันระหว่างโรงเรียนเครือข่าย กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1.3.1สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซือ่สัตย์สุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3 / 1.3.1 

 
1. ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ความ
มั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วยจึงจะเป็นบุคคลที่ เรียกว่าเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีภูมิคุ้มกันยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอนต้นแบบและ
ระบบจริยธรรมของสังคมไทยเด็กและเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติ
ของชาวพุทธเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้อย่างกลมกลืน
ภายใต้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไม่ดีเกิดขึ้นโดยสามารถแยกแยะชั่วดีและเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรที่จะต้องให้ความส าคัญเป็น
อันดับแรกตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการ 
ของ สังคมและประชาชนทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็ 
เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้วไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด
โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้องสร้าง ความ
เชื่อและความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝูาระวังภัยสังคมต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ ทุกขณะด้วย 
ที่ส าคัญคือสถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษสอนลูกให้มี ความพัฒนาการไป
ตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า
ท าให้เกิดปัญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ เด็กและเยาวชนก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้นแนวโน้มการ
พัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้มากข้ึน  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๖๖ , ๖๗ (๕) และ (๖) ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการในท้องถิ่น  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ขึ้น 

 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลท่าคามีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนา
และสามารถน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลท่าคามีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
มีศีลธรรม ในการด ารงชีวิต 
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4.  เป้าหมาย  

   4.1 ด้านปริมาณ 
    เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลท่าคา 
   4.2 ด้านคุณภาพ 

4.2.1 เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลท่าคา มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม ค าสอนของ 
พระพุทธศาสนาและสามารถน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

    4.2.2 เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลท่าคามีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมี 
ศีลธรรม ในการด ารงชีวิต 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาชี้แจง 

การด าเนินงาน ตามโครงการ 
   6.2 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบงาน จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การสอน 

การจัดผลประเมินผล 
  6.3 ประสานพระวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ ตามหลักสูตรที่ก าหนด  

   6.4 ลักษณะกิจกรรม 
   เป็นกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมศีลธรรม 1 วัน กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย ภาคการสร้างความสามัคคี

การท างานเป็นทีม ภาคการเรียนรู้ ภาคการแสดงความสามารถและการแสดงออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ภาคการสร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีมงาน   เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนแสดง  คือ การ

ท างานร่วมกัน  การสร้างความสามัคคีในการท างานภายในกลุ่ม 
   2. ภาคการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เนื้อหา  

จากพระวิทยากร 
  3. ภาคการแสดงความสามารถและแสดงออกถึงแนวคิด เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมกันน าเสนอแนวคิด ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในการด ารงชีวิต  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   50,000 บาท  ต่อปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลท่าคามีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนาและ

สามารถน าหลักธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
10.๒ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลท่าคามีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศีลธรรม ในการ

ด ารงชีวิต 
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1.3.2สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3 / 1.3.2 

 
1. ชื่อโครงการ :โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสภาพทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตในประจ าวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กเยาวชนบางส่วนของ
โรงเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังมีปัญหาทาง
ครอบครัวที่หลากหลาย ยากจน พ่อแม่หย่าร้าง ซึ่งมีผลท าให้เด็ก/เยาวชน  
มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ขาดระเบียบวินัยในตนเอง การอยู่ร่วมกันซึ่งเสี่ยงต่อการเรียนรู้ เรื่องยาเสพติด มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิตในอนาคตของเด็ก/เยาวชน เป็นอย่างยิ่ง 

คุณธรรม คือ ความดีงามท่ีถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจ มีความกตัญญู ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี  
มีน้ าใจและเป็นสุภาพชน  จนเกิดเป็นจิตส านึกท่ีดี รู้สึกรับผิดชอบ ชั่วดี เกรงกลัวต่อการกระท า ความชั่ว โดยประการ
ต่างๆ เมื่อจิตเกิดคุณธรรมขึ้นแล้ว  จะท าให้เป็นผู้มีจิตใจดี และคิดแต่ในสิ่งที่ดี จึงได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติ การกระท าดี ตามคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ ปรากฏเป็นความดีงาม ทั้งทางกาย 
วาจา และจิตใจ เมื่อท าความดีงาม มีความกตัญญู ขยันประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย มีน้ าใจ และเป็นสุภาพชน 
ถูกแสดงออกทางจรรยามารยาท การประพฤติ ปฏิบัติ และการกระท าที่ดี ตามคุณธรรม ที่มีในจิตใจนั้น จึงได้ชื่อว่า 
เป็นผู้มีจริยธรรม 

ศีลธรรม คือ ข้อปฏิบัติ เพ่ือปูองกันไม่ให้ละเมิดต่อสิ่งที่จะท าลาย ความดีงาม แห่งคุณธรรม จริยธรรม ให้
เสื่อมลงทั้งกฎหมายและระเบียบ วินัย และจารีตประเพณีที่ดีงามของสังคม เมื่อเกิดศีลธรรมข้ึนแล้ว ก็จะท าความสงบ
ร่มเย็น มาสู่ตนเอง ครอบครัว และสังคม จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้มีศีลธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้ก าหนดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเข้าค่าย
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้นักเรียน ที่มีปัญหา  
มีพฤติกรรมเสี่ยง ขาดระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ได้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิต้านทาน  
ให้เข้มแข็งประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี  มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและสามารถเรียน
รู้อยู่ในโรงเรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  วัตถุประสงค์ 

  3.๑ เพ่ือให้นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคามีความรู้ความเข้าใจ 
ลดพฤติกรรมเสี่ยงและมีปัญหา 

3.๒ เพ่ือให้นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคามีระเบียบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม มี
ศีลธรรมมีชีวิตอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ  
4.  เป้าหมาย  

4.1 ด้านปริมาณ 
4.1.1 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคาได้เข้ารับการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม ลดพฤติกรรมเสี่ยงและมีปัญหา 
4.1.2 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคาได้รับการเสริมสร้าง 

ระเบียบวินัย  รู้จักใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนววิถีพุทธ 
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4.2 ด้านคุณภาพ 

               4.2.1 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปัญหา สามารถเรียนรู้ ด าเนินกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนววิถีพุทธ 
        4.2.2 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีศีลธรรม 
 ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข    

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

  โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าคาชี้แจงการด าเนินงาน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนววิถีพุทธ 
6.2 จัดประชุมผู้สอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เพ่ือมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบงาน จัดเตรียม

สื่อ อุปกรณ์การสอน การจัดผลประเมินผล 
  6.3 ประสานพระวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ ตามหลักสูตรที่ก าหนด  

   6.4 ลักษณะกิจกรรม 
      เป็นกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมศีลธรรม 1 วัน กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย ภาคการสร้างความ
สามัคคีการท างานเป็นทีม ภาคการเรียนรู้ ภาคการแสดงความสามารถและการแสดงออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ภาคการสร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีมงาน   เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดง  คือ การท างาน
ร่วมกัน  การสร้างความสามัคคีในการท างานภายในกลุ่ม 

   2. ภาคการเรียนรู้   เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เนื้อหา  
จากพระวิทยากร 

3. ภาคการแสดงความสามารถและแสดงออกถึงแนวคิด เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมกันน าเสนอแนวคิดใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตามแนววิถีพุทธ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

   20,000 บาท  ต่อปี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  10.๑ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีปัญหา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้าง 
ภูมิต้านทานที่เข้มแข็ง 

   10.๒ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีปัญหา สามารถเรียนรู้กับเพ่ือนๆในโรงเรียนได้อย่าง 
มีความสุข 

   10.3 คณะครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภออัมพวา 1 ได้พัฒนาเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   10.4 ผู้ปกครอง หมู่บ้าน นักเรียน มีความพึงพอใจ ได้รับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี 

10.5 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกันระหว่างโรงเรียนเครือข่าย กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา 
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1.3.3สร้างจิตส านึกและความตระหนักใหม้ีจิตสาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3 / 1.3.3 

 1.ชื่อโครงการ  :   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาร่วมกับ 
   โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคา 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ก าหนดว่า “มาตรา ๗  ใน

กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพรู้จักพ่ึงตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”  มาตรา ๒๓ การจัดการ
ศึกษา ต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ (๒) ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่อง 
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ก าหนดให้
นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในสาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์ “มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ”  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๖๖ , ๖๗ (๕)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในด้าน
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน ในหมู่บ้าน
ท้องถิ่นของตนเอง จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว รู้คุณค่าของธรรมชาติเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝั่งจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์นานาชนิด 
๓.๒เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของสัตว์ในสิ่งแวดล้อมสภาพธรรมชาติในปัจจุบัน 

  ๓.๓  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ปุาไม้และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา 
   ๓.๔  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

4. เป้าหมาย 
   เด็ก  เยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าคา คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่องค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุม ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายภารกิจ 

   6.3 ด าเนินงานตามกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนและหมู่บ้านทราบ 
- น านักเรียนและคณะอาจารย์ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- น านักเรียนปลูกปุา 
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6.4 สรุปประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานผลการด าเนินงาน 

   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อมและสัตว์ 
๑0.2 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของสัตว์ในสิ่งแวดล้อมสภาพธรรมชาติในปัจจุบัน 

  ๑0.๓ เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการอนุรักษ์สัตว์น้ าและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา 
๑0.๔ เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที1่ มิติท่ี 2 /2.1  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร อบต.ท่าคา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 

ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก 
และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านา จให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่ 
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คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

 
3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

 
4. เป้าหมาย 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
   6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 
   ผลลัพธ์ 

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัคุณธรรม ทั้งในเร่ือง 
การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญ ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร  งานบุคคลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคา 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารงานส่วนต าบล ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนนิการด้านบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ า
กว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537มาตรา 69/1 ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 

ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยแต่งตั้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ วนต าบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล  
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสงคราม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2550 
 
 



 

 

52 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากร งานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย 
  บุคลากรงานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สู งสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย 
  4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง 
  4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือปูองกันการส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 
4. เป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจา้ง” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา ทุกโครงการ และกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ 
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ 
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคม พหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ 

  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีการแสดง
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ
หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
 
4. เป้าหมาย 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 
จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
  6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภมูิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.3 / 2.3.1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว                     อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 
4. เป้าหมาย 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลท่าคา 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธา  ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏบิัติราชการแทนหรือการ

ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.3 / 2.3.2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิ จ
และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 

6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.3 / 2.3.2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 
4. เป้าหมาย 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 2 เรื่อง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บคุคลในการด าเนนิกิจการ การประพฤติปฏบิัติตน 
ให้เป็นที่ประจักษ ์

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.4 / 2.3.1 

 
1. ชื่อโครงการ:โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคติดต่อท่ีสามารถปูองกันได้ 
    (มอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศและหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ) 

 2. หลักการและเหตุผล 
บ้านหรือที่พักอาศัยถือเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ในการอยู่

อาศัย และท ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคลในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตและสภาพ 
 

ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การท างานที่รีบเร่งแข่งกับเวลา ท าให้ประชาชนละเลยต่อสภาพความเป็นอยู่ขอ ง
ครอบครัว และไม่มีการจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของการสุขาภิบาลขั้นพ้ืนฐานในครัวเรือน 
เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปรุง ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาดและ
เพียงพอการจัดการมูลฝอย น้ าเสีย รวมทั้งสัตว์และแมลงพาหะน าโรค หรือละเลยการสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วน
บุคคลที่ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ก็อาจส่งผลให้เกิดการเจ็บปุวยด้วยโรคต่างๆ  

โรคติดต่อ มีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วย บุคคล เชื้อโรค พาหนะน าโรค และสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอ้ือต่อการเกิดโรค คือ บุคคล ต้องมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อโรคต้องไม่มีหรือมีจ านวนน้อย พาหนะน าโรคไม่มีหรือมีน้อยและที่ส าคัญคือสิ่งแวดล้อม ต้องถูก
สุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาดถูกสุขลักษณะจึงจะท าให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ของเชื้อโรคและพาหะน าโรค การปรับปรุงควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่
ประชาชนในทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านท าได้ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านใด
หมู่บ้านใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการ
ปูองกันโรคติดต่อต่างๆในหมู่บ้านได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บปุวยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ซึ่งการ
ด าเนินการปูองกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทุกหลังคาเรือน ทุกหมู่บ้าน และทุก
ภาคส่วนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท าโครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคติดต่อที่สามารถ
ปูองกันได้ ขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาหมู่บ้านภายในพ้ืนที่ต าบลท่าคา ให้สะอาด ปราศจากโรคภัย ด้วยการ
สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาด อาศัยความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันเพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการรณรงค์รักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือน 
หมู่บ้าน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและร่วมมือ
กันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านในที่พักอาศัยของตนเองให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและรักษาให้เกิดความต่อเนื่อง
ยั่งยืน ซึ่งถ้าหมู่บ้าน หมู่บ้าน มีความสะอาดแล้วโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็จะลดลงได้เป็นอย่างมากส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วย 
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3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้น า ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรค และเห็นความส าคัญของการปูองกันโรคท่ีสามารถปูองกัน
ได้ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาด เพื่อปูองกันการระบาดของโรคที่สามารถปูองกันได้ 
  3.3 เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจรักษาความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อม
ปูองกันโรค 

  
4.  เป้าหมาย  

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าคา จ านวน 1๒ หมู่บ้าน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนทีต่ าบลท่าคาท้ัง 1๒ หมู่บ้าน  

 
6. วิธีด าเนินการ 

  6.๑ จัดท าโครงการ เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ 
6.๒ ประสานงานกับหน่วยงาน/ องค์กรที่เก่ียวข้อง 
6.๓จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการด าเนินงาน และให้ความรู้การปูองกันโรคให้แก่ผู้น า และประชาชนในพื้นท่ี 
6.๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน (เชิงรุก) เก่ียวกับโรค และการปรับสภาพแวดล้อม 
6.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกติดตามเยี่ยมประเมินผล หรือประกวดหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 
๖.6 มอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศและหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ 
6.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   75,000 บาท ต่อป ี
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้น า และประชาชนตระหนักถึงภัยของโรค และเห็นความส าคัญของการปูองกันโรค 

ที่สามารถปูองกันได้ 
   10.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าคามีอัตราการเกิดโรคน้อยลง 

 10.3 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าคามีแรงจูงใจในการรักษาความสะอาดและปรับสภาพแวดล้อมภายใน
หมู่บ้านให้ปราศจากโรค 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบคุลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่
เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม หมู่บ้าน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค ์

   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย 
   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
   6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วน
ราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนาม ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
3. วัตถุประสงค ์

   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2565 

   3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มี
การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา กับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
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1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   5.1 ชี้แจงส านัก/กอง ต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

   5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
    - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
    - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ

ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

   5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

   5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
   5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร -
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต จะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง-
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน -
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าคา 
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลท่าคา 
 

 6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 
จังหวัด 

  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖2– 2๕๖5) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ 

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ปฏบิัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.3 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.3 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย 
มิชอบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ว่าปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
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  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 7 วัน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก ่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มศีูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.1 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา ให้บริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา 
4. เป้าหมาย 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
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  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.1 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุก
หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
 
ส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้องและรวดเร็วจาก
การท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา 
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
และตัวแทนหมู่บ้านได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย 
  ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  52  คน 
  (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 12 คน, ตัวแทนหมู่บ้าน จ านวน 50 คน) 
  ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน  
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธกีารที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคบั ที่ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.2 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

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

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.2 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้ าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง 
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี

ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.3 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ ส านักงานของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ร้านค้าหมู่บ้านตามหมู่บ้าน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุหมู่บ้าน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ 

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ 
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด 
แถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะการด าเนินกิจการ 

ที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.1 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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6. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
  7.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-34753728 ทางโทรสารหมายเลข 0-34753738 
  7.3 ทางเว็บไซต์  
  7.4 ทางไปรษณีย์ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.2 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงมีการจัดตั ้งศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เป้าหมาย 
  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
- Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ 
เรื่องร้องเรียน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.2 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
  7.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-34753728 ทางโทรสารหมายเลข 0-34753738 
  7.3 ทางเว็บไซต์  
  7.4 ทางไปรษณีย์ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง 

การได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.3 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามีอ านาจหน้าที่ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ ยวข้องกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงมีหน้าที่เร่ง
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุ เดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 
4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา 
 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) Facebook 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.3 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.3 / 3.3.1 

1. ชื่อโครงการ   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจาย
อ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
การเปิดโอกาสให้ประชาคมหมู่บ้านในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙  ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีซึ่งเป็นแผนการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือใช้งบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และ
กระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้จัดท าโครงการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม  
น ามาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป       

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพ่ือมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถเข้าถึงหมู่บ้านและประชาชนในการรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้านและต าบลน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 
           3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา มีความใกล้ชิด และมี
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน    
 ๓.3เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง 

3.๔เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรงกับความ 
ต้องการของประชาชน และรับผิดชอบต่อประชาชนมากที่สุด  

3.๕เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลมีส่วนร่วม สามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ 
เรื่องต่าง ๆ ได้โดยตรง และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนในต าบล  
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4.  เป้าหมาย 
           ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาผู้น าหมู่บ้านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
1๒ หมู่บ้านและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างประจ า 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีต่ าบลท่าคาท้ัง 1๒ หมู่บ้าน  
 
6.  วิธีการด าเนินการ 

6.1 คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเสียงตามสายและปิดประกาศให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการประชาคมหมู่บ้านฯตามวันและเวลาที่ก าหนด 
   

6.3 ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ให้ทุกส านัก/กอง/งาน ต่างๆ ทราบ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดเตรียมเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์    
  6.4 น าข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้จากการจัดกิจกรรมโครงการประชาคมหมู่บ้าน
ฯน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเสนอผู้บริหารเพ่ือรับทราบและพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
100,000.-  บาท ต่อปี 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  10.3 ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้                

10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ทราบถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 10.5 ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏบิัติงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.3 / 3.3.2 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (คณะกรรมการ
หมู่บ้าน) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาอย่างแข็งขัน ส าหรับการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริม
กลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือ
ได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 12 หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาอย่างแข็งขันส าหรับการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน
คณะกรรมการหมู่บ้าน) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
คณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด และกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.1 / 4.1.1 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถ
น าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท า
ให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.1 / 4.1.2 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงได้มี
การจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า 
ทุกปี 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคา 
  3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบตาม
แบบที่ระเบียบก าหนด 
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
 
4. เป้าหมาย 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2565) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.1 / 4.1.2 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2562– 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกบัการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.2 / 4.2.1 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ                 
  การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์ก ร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คาจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน 
ย้าย 
 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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6. วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล   (ก.อบต.) จังหวัด ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)จังหวัด 
  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) จังหวัด ก่อน 
   

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)จังหวัด 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคาได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
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  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไมเ่ป็นธรรม 
  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได ้
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ                  

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.2 / 4.2.2 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 - 2565 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

119 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.2 / 4.2.3 
 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน 
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา 
  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนหมู่บ้านเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนหมู่บ้านไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
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  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนหมู่บ้านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มคีวามรู้ ความเขา้ใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.3 / 4.3.1 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างาน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จ านวน 24 คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคาและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
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 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 6.4 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 
11. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จ านวน 24 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.3 / 4.3.2 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่ องต่างๆ เพ่ือเป็น
การส่งเสริม ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในการท างาน 
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จ านวน  ๒๔  คน 
5. พื้นที่ด าเนินงาน 
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 7 คน 
  6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาเพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ผลลัพธ์ 
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ด ี
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4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.4 / 4.4.1 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ

พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชั่นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล 
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 
3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่ นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 

 

126 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่น
ได ้
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นในระดับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.4 / 4.4.1 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิ ตส านึก ค่านิยม การบูรณา
การ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคามีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหา 
การทุจริต 
  3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
4. เป้าหมาย 
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคาในการ ร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกัน 
การทุจริต 

6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคากับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.4 / 4.4.2 

 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน

ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  จังหวัดสมุทรสงคราม 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณสามแยกต าบลท่าคา 
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565) 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  เบิกจ่ายจากหมวดค่าวัสดุ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 



 

 

 












