
 
 
 

 
 
 
 

การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
 
 

 
 

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 



ค าน า 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั ้งความเจริญก้าวหน้าการ 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน ภาครัฐ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ ต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน พัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบมี
วินัยตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ  ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนว ทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี ส่ วนร่วมจากท ุกส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ ้าระว ัง เพ ื ่อสก ัดกั ้นม ิให ้เก ิดการท ุจร ิตได ้เพ ื ่อให ้การด าเน ินการด ังกล ่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย  ได้จัดท าแผนปฏ ิบัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 
2564) และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการ ก ากับดูแล
องค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการ เป็นองค์กรภาครัฐ 
สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 
  จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการ ป .ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 2 
มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือ ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ชาติฯ จึงแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.  2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคอย  จึงขอขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 
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บทน า 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย  ได้จัดท าแผนปฏ ิบัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิต 4 ปี (พ.ศ. 2562- 
2564) และประกาศใช้ เมื่อวันที่  25 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1  ไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ ก ากับดูแล
องค์กรที่ดีและเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็น องค์กร
ภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  จังหวัดเพชรบุรี ได้แจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการ ป .ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 2 
มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือ ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์  ชาติฯ จึงแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เป็นปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
๑. การว ิเคราะห ์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน บุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัตทิ าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด 
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  ๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่นสาเหตุ
และปัจจัยทีน่ าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได ้ ดังนี้ 
  1) โอกาส แม้ว ่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก การ
บังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูงก็
เป็นอ ีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เก ิดการทุจริต 
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  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ การ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการท ุจร ิต เพราะความต ้องการที ่จะม ีสภาพความเป ็นอยู ่ที่ดีขึ้น ท าให้ 
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ ื่อเพ ิ่ม“รายได้พ ิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ เน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว บาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม 
  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี ค่านิยมท ี่ผิด 
เห็นว ่าการท ุจริตเป็นว ิถ ีช ีว ิตเป ็นเรื ่องปกต ิธรรมดา เห ็นคนซื ่อเป ็นคนเซ ่อ เห ็นคนโกงเป ็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ บ้านเมือง 
๒.หลักการเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ 
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น 
ปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก ภาค
ส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก มองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ รายงาน ของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ การ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนนจาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 
อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป ้องก ัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาค ี
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ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546  การจัดตั้งองค์กรตาม  รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งคณะกรรมการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต เป็น
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน พื้นฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้ สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค นิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็น เรื่องปกติที่ยอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุก ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผล
ให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้ อย่างเต็มศ ักยภาพ ขาดความ
เข ้มแข ็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก 
ป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศท ี่มมีาตรฐานทางค ุณธรรมจร ิยธรรม เป ็นส ังคมม ิติ ใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย ทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรม แตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหล ักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

  ด ังนั้น  เพ่ือให ้การด าเน ินการข ับเคลื ่อนด ้านการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตบ ังเก ิดผลเป ็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตระยะ ที่  
5  (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
ความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต  ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการ  จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปอ้งก ันการท ุจร ิต  เพ่ือก าหนดแนวทางการข ับเคลื ่อน  ด ้านการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่  การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป ้าหมายของการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตอย ่างแท ้จร ิงองค ์การบริหารส่วนต าบลท่า
คอย จึงได้จัด  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือเป็นมาตรการแนวทาง  การป้องกันและแก ้ไข  ปัญหาการ
ทุจริตประพฤติม ิชอบภาครัฐเพ ื่อให้ทุกหนว่ยงานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย
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ใช ้เป ็นกรอบแนวทางในการด าเน ินการป ้องก ันการท ุจร ิตขององค ์การบร ิหารส ่วนต าบลท่าคอย  ทั้งนี้ได ้มุ ่งเน ้นให้ 
การด าเน ินการป ้องก ันการท ุจร ิตเป ็นไปอย ่างต ่อเนื ่อง  สร ้างระบบราชการที ่ม ีความโปร ่งใส  จ ัดระบบการ 
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏ ิบัติงานให ้เก ิดความโปร ่งใส ม ีประส ิทธ ิภาพและสน ับสน ุนภาคประชาชนให ้ม ีส ่วนร ่วม ใน การรณรงค์ 
และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
๒๕๔๖ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
คอร ์รัปช ั่น ปัญหาผลประโยชน ์ท ับซ ้อน และการพ ัฒนาค ุณธรรมสร ้างความโปร ่งใสในการปฏ ิบ ัต ิราชการ จ ึงขอ 
ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยให้มี
ผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคล ุมในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด ้วย โดยใช ้โครงการ/ก ิจกรรม/มาตรการ ดังเช่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ ด าเนินการเรื่อง
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อ ัน
จะเป็นการเพ ิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให ้สามารถท างานด ้วยความโปร ่งใส ตามหล ักน ิติ ธรรม หลักคุณธรรม โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจน สามารถตรวจสอบได้และเป็นไป
ตามแผนจังหวัดเพชรบุรี 
 ว ิสยัทัศน์ 
  “ท่าคอยเป็นต าบลน่าอยู่ ควบคู่เมืองพืชผลทางการเกษตร มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจที่ยั่งยนื” 
 พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
  ๒. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. พัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดย
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

 ๔. พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและการผลิตภาคการ
เกษตรกรรม 

 ๕. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคมและขบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 ๖. สนับสุนนและส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครองความ
ปลอดภัยทางสังคม 

 ๗. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  
 ๘. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. เป้าหมาย 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒) เครื ่องมือ/มาตรการการปฏิบัต ิงานที ่สามารถป้องกันปัญหาเกี ่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ 
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต และ 
ประพฤตมิ ิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากท ุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน การ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง หลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า ระวัง
การทุจริต 
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง การทุจริต 
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน การ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ  
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ กันเป็น  
เครอืข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข ้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๒ 

 
 
 
๑. แผนปฏิบัติการป้องก ันการทุจริต 5 ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการป ้องกันการทุจร ิต (ภาพรวม) แยกเปน็รายมิติได้ด ังนี ้
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

  

มิติที่ ๑   

 
 

การสร้างสงัคมที่ไมท่นตอ่การทจุรติ 

 
 

 

 
 

 

 
v

v 

 

- ๗ - 
 

 

 

ภารก ิจตามมต ิ  ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.๑ การสร้างจิตส านึก 
และความตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาทอ้งถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ 
บาล 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจร ิยธรรม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.1.1 (4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการป ้องกันการท ุจร ิต 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 

1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าคอย 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม 
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คอย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจริต” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

  

มิตท่ีิ ๑ การสร้างสงัคมที่ไมท่นตอ่การทจุรติ 
 

ภารก ิจตามมต ิ  ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ 
ทับ ซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน 
จา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.2 การสร้าง 
จิตส านึกและความ 
ตระหนักแกป่ระชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  

3) โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐  
 
1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการกตัญญูกตเวทีในวนัครู ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2) โครงการผึ้งน้อยออมวันละนิด ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 10 โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  

 
- ๘ - 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

  

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อปอ้งกนัการทุจรติ

 
 
 
 
 

- ๙ - 
 
 
 

 

ภารก ิจตามมต ิ  ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.1 แสดงเจตจ านง ทาง
การเมืองในการ ต่อต้าน
การทุจริตของ ผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ 
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้าง ความ
โปร่งใสในการ ปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน 
การบริหารงานบุคคล 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่ง มอบหมาย ของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ 
กระบวนการจัดหาพัสดุ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ป้องกันการทุจรติ 

 
 

- ๑๐ -

 

ภารก ิจตามมต ิ  ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.2 มาตรการสร้าง ความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.2 (3) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ 
และการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึง 
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.3 (2) โครงการส ารวจ ความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตร คิวในการ ติดต่อ
ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ 
บริการประชาชน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3 มาตรการการใช้ ดุลย
พินิจและใช้อ านาจ หน้าที่
ให้เป็นไปตาม หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปอ้งกนัการทุจรติ 

 
 
 
 
 

- ๑๑ -  

 

ภารก ิจตามมต ิ  ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 2.3.2 (2) มาตรการมอบอ านาจของนายก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3.2 (3) มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ .ศ . 2522 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3.2 (4) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย 
ของนายกอบต  .ปลัดอบต . และหัวหน้าส่วน 
ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.4 การเชิดชูเกียรติ แก่
หน่วยงาน /บุคคล  ในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติ ตนให้เป็น
ทีร่ะจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน /บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ 
บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ท า คุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 

2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี 
จิตสาธารณะ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปอ้งกนัการทุจรติ   
 

 

- ๑๒ -  
 
 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ  /กิจกรรม /มาตรการ  

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณีได้ทราบหรือ รับแจ้ง
หรือตรวจสอบ พบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คอย” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5.3 (2) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับ เรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ ประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนต าบล
ท่าคอยว่าทุจริตและปฏิบัติ ราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ" 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 11 มาตรการ 11 กิจกรรม 3 โครงการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐  



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน

 
- ๑๓ -  

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ  /กิจกรรม /มาตรการ  ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

3.1 จัดให้มีและ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทาง
ทีเ่ป็นการ อ านวยความ
สะดวกแก่ ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ ราชการตาม
อ านาจ หน้าที่ ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.1 (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คอย” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.1 (3) โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายและ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรของ อบต.ท่า
คอย 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐  

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้าน การเงิน การคลัง พัสดุและ ทรัพย์สิน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 

 
 
 
 
 

- ๑๔ - 

 
ภารก ิจตามมต ิ  ิ 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 3.1.3 (2) กิจกรรมจัดท าแผ่นพับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐  

3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง 
ทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2.2 (1) โครงการอบต.เคลื่อนที่ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐  

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชน มีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคอย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 

มิตท่ีิ ๓ การสง่เสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๕ -

 
ภารก ิจตามมต ิ  ิ 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคม เขา้
ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบโดย คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม หล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการ
บร ิหารก ิจการบา ้ นเมืองที่ดีขององค์การบริหารสว่น
ต าบลท่าคอย 

 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 6 มาตรการ 4 กิจกรรม 6 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

 
มิตท่ีิ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

 
ภารก ิจตามมต ิ  ิ 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท ารายงานการ 
ควบคุมภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วน ร่วม
ตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือ
การ บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมี 
ส ่วนร ่วมตรวจสอบก  ากับดูแลการบร ิหารงาน
บ ุคคลเก ี่ยวกบ ั การ บรรจุแต ่งตั้งการโอน ย้าย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้ 
จ ่ายเง ินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของ 
ประชาชนในการ ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าคอย 

๐ 
 
 
 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



 

มิตท่ีิ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

- ๑๗ 

 
ภารก ิจตามมต ิ  ิ 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) 

 4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3 การส่งเสริม บทบาท
การ ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน 
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา ท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ 
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลท่าคอย 

 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

4.4 เสรมิพลังการม ีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และ บูรณาการทุกภาค ส่วน
เพอื่ ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 2 มาตรการ 8 กิจกรรม 2 โครงการ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐  



 

ส่วนที่ ๓ 

                      
 มิต ิที่ 1 การสร ้างสังคมท ี่ไม ่ทนต ่อการทุจรติ 

 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร และ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก ในการ
ท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่าง
เห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ใน ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน ไทยร ่วมต ้านภ ัยการท ุจร ิต ควบคู ่ก ับการ
เปลี ่ยนแปลงค ่าน ิยมไปในท ิศทางที ่ไม ่เอ ื ้อหร ือสน ับสน ุนการท ุจร ิตคอร์รัปช ัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความร ับผ ิดชอบและ การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล และการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนไปเป ็นแนวทางใน การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจ ักรไทยฉบ ับป ัจจ ุบ ัน ซึ ่ง ได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กร ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพ ัฒนาการเปลี ่ยนแปลงไปในทาง ที่ ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรร
มาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ ปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่
บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลัก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ ม ีส ่วนร ่วม (Participation) ด ังนั ้น การพ ิจารณา ค ัดเล ือกน  าองค ์ประกอบ
หล ักของธรรมาภ ิบาลเหล ่านั ้นมาใช้ เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ หน่วยงาน
หรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึง กรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 



 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคอย จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ประพฤตมิ ิชอบ (Anti Corruption) 
 3.3 เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่น บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพ ียงและสามารถ น าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินช ีว ิตได้ 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ องค์กร
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก ี่ยวขอ้ง เพ ื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 10.4  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค ์ความร ู้ต ่างๆ ไปประย ุกต ์ใช ้ในการท  างานให ้ก ับองค ์กร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก ที่มา
ก ับกระแสโลกาภ ิว ัตน์  ม ีรากฐานส  าค ัญจากการพ ัฒนาบ ุคคลในประเทศนั้นๆ  ให ้เป ็นคนดี  ซึ่งม ีความ เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ มอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ ต่อประเทศชาติ 
 คณะร ัฐมนตร ีในการประช ุมเมื ่อว ันที ่ 26  ส ิงหาคม  2551  ม ีมต ิเห ็นชอบในหล ักการเกี ่ยวก ับ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม คุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้าง จิตส านึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนเป ็น
แบบอย ่างที ่ด ีแก ่ประชาชน จ ึงได ้ท าโครงการเสร ิมสร ้างค ุณธรรมและจร ิยธรรมเพ ื ่อเพ ิ ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน การ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความด ีรู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์ร่วมก ัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

5. พื้นที่ด าเน ินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส ่งเสริมค ุณธรรมจริยธรรม แบ ่งเป ็น 3 แนวทาง คือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าคอย บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ เห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ ถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 



 

7. ระยะเวลาในการด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10.ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน การ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน การ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ ส ุจริต ลุล ่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต ่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน หรือ อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืน
มาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด การ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่นต าบลท่าคอย เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความ ดี
พนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง ระเบียบ
วินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ ื่อเป็นช ่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

5. สถานที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก วัน  
และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

7. ระยะเวลาการด าเน ินการ  
 5 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 



 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมค ุณธรรมและจริยธรรมในการป้องก ันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ 
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ ปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม สามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย ความสามารถ  ไร้
อุดมการณ ์ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างานย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อย พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การท างานสูงแล้ว ย่อมมี
คุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็น
ตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มี
ความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมน าพา องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ 
ทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนินช ีวิตประจ าว ันได ้อย ่างปกติ ส ุข 
ร ู้จ ักความพอด ีม ีความพอเพ ียง ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกฎหมายและ  ข ้อบ ังค ับ ม ีเจตคต ิที ่ดี ม ีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อ
ตนเองต่อการท างานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ 
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างานต่อเพ่ือน ร่วมงาน 
ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก ่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 50 คน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย



 

 

6. ว ิธีการด าเน ินการ 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมม ือไปยังวัดโบราณารามหรือสถานท ี่อ ื่น 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง และ
เกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพ ันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมก ิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ การ
ด าเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ องค์กร
ต่อการ ท างานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 



 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คอย 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม 
เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ ประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ซึ ่งห ัวใจส  าค ัญของการท  างานร ่วมก ันเป ็นหมู ่คณะอ ีกอย ่างที่ ขาดไม่ได้
คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา 
ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและ จริยธรรมประจ าใจ
ของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามา รับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ได้เล็งเห็นความส าคัญเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ต าบลท่าคอย ดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ ื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื ่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที ่ให ้เกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3  เพ ื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบลท่าคอย จ านวน 50 คน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีการด าเน ินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบลท่าคอย โดยเชิญ วิทยากร
ที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการ ต่อต้านการ 
ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน หรือท ากิจกรรม
นอกสถานที่ในบางโอกาส 



 

7. ระยะเวลาการด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช ้ีว ัด 
 - ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ประเม ินความพ ึงพอใจการปฏ ิบ ัต ิงานของ 
พนักงาน โดยใช ้แบบประเม ินเป็นตัวชี้วัดและตอ้งได้รับผลการประเม ินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 - ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบลท่าคอย เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 



 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจร ิยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค ์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่า
คอย พ.ศ. 2559 โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ ่าฝ ืนหร ือไม ่ปฏ ิบ ัติ ตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ ตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วน ต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของอบต. มีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ ส่วนรวม
และประเทศชาติ อ  านวยความสะดวกและให้บริการแก ่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต ้องย ึด มั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี อ ัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัต ิ, ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลส ัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
ค ุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้, ย ึดมั ่นในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่น
ในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก .พ. ได้ ก าหนดแนวทางการด าเน ินการตามประมวล
จร ิยธรรมข ้าราชการ พลเร ือนกรณ ีการเรี ่ยไร และกรณ ีการให ้หร ือ รับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ควรน  าแนวทางการ
ด  าเน ินการด ังกล ่าวมาปร ับใช ้เป ็นแนวทางในการถ ือปฏ ิบ ัติ โดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนต าบล
ท่าคอย ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ บุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ่ือให้การ ด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคณุธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 



 

 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน 
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ ต่อ
สังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี 
ประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเปิดเผย เป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็น ประเทศท ี่มีมาตรฐานทางค ุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิต ิใหม ่ที ่ประชาชนไม ่เพ ิกเฉยต ่อการท ุจร ิต ทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข ้างต ้น องค ์การบร ิหารส ่วน
ต  าบลท่าคอย จ ึงได ้ก  าหนด แนวทาง/มาตรการเสร ิมสร ้างองค ์ความรู ้ด ้านการท ุจร ิต ขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556– 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป 
 3.2  เพ ื ่อสร ้างจ ิตส  าน ึกและความตระหน ักในการประพฤต ิตามประมวลจร ิยธรรมแก ่คณะผู ้บร ิหาร 
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมและเร ียบเร ียงฐานข ้อม ูล/องค ์ความรู ้เกี ่ยวข ้องก ับการปล ูกจ ิตส  าน ึกด ้านการต ่อต ้านการ 
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการ
ปลูกจิตส านึก 
 6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 



 

 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ บริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ การ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา หรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ ส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ ใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ โปร ่งใสในการด  าเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ โดย
ก  าหนดให ้หน ่วยงานควรม ีการประช ุมหร ือส ัมมนาภายใน องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัด กิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลท่าคอย เพ่ือให้พนักงานทุก คนท างาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือ ไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยมีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้ หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 



 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

5. พื้นที่ด าเน ินการ 
 องค ์การบริหารส ่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีการด าเน ินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเน ินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค ์การบริหารส ่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช ี้ว ัด 
 - พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แ ล ะ มี ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ  
ปฏิบัติงานไม ่ยุ่งเก ี่ยวกับผลประโยชน ์ทับซ ้อน 



 

1.2 การสร ้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส ่วนในท้องถ ิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท า
ให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี ผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ หิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ ิ ่มพ ื ้นที ่ส ีเข ียวจ ึงเป ็นหนทางหนึ ่งในการ แก ้ไขป ัญหาภาวะโลกร ้อนโดยตรง
เนื ่องจากต ้นไม ้เป ็นแหล ่งด ูดซ ับก  าซคาร ์บอนไดออกไซด์  แหล ่งกรองมลพ ิษ และผลิตก าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ ื้นผิวในพ ื้นที่นั้น ๆ  ลงได้อย ่างน ้อย 2 องศา
เซลเซ ียส เพ ื ่อเป ็นการแก ้ไขป ัญหาภาวะโลกร ้อน องค ์การบร ิหาร ส่วนต าบลท่าคอยจึงได้จัดท าโครงการ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified 
City)  และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียวในพ้ืนที่กสิกรรม
ของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ่ือให้เกิดความ ร่มรื่นแก ่ชุมชนพร้อมทั้ง
เป็นการเพิม่คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น สาธารณะ
รว่มก ัน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว
ในต าบลท่าคอย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม มูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย ร้อน
แก่ ประชาชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 พ ื้นที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย



 

6. ว ิธีด าเนินงาน 
 6.1ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือ
ปลูกต้นไม ้
 6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
 6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม รื่นใน
ชุมชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ท ี่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต ่การล ักลอบต ัดไม ้ท  าลายป ่าไม ้ที่ ผิด
กฎหมายได้ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่ง ส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น อย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะ สามารถช่วยให้
ธรรมชาต ิของประเทศไทยกล ับมาม ีความ สมด ุลเพ ิ ่มมากขึ้น พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอยู ่ห ัวและ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้ พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง พระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง  เพื่อ ประโยชน์ 4 อ ย่ า ง ”
 ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ 
ปลูกไว้ท าท ี่อยู่อาศ ัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพ ืชเกษตรเพ่ือการก ินและ สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูก
ไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพล ังงาน เช ่น ไม ้ฟ ืน และไม ้ไผ่ เป ็นต ้น เพ ื ่อประโยชน์ ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ในฐานะเป็นองค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ ่นที ่อยู ่ใกล ้ช ิดก ับประชาชนมาก 
ที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ในช ุมชน จึงได้จัดท าโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ ื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จ  านวน 6 
หมู่บ้าน โดยปลูกพ ันธุ์ไม้ประเภทต่างๆท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอกและพ ืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น  
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื ่อมโทรมในเขตพื้นที ่รับผิดชอบขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าคอย จ านวน 4 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย โดยบ ูรณา 
การร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน 
ประธานกลุ ่มผู ้ส ูงอายุ ประธานอสม . ประธานกลุ ่มสตรี ฯลฯ กลุ ่มเด็กและเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 



 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยและแหล่งน้ า คูคลอง ใน เขต
ต าบลท่าคอย 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1  จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกหมู่บ้าน) 
 6.2 ระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรม 
 6.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 6.4 จ ัดก ิจกรรมร ่วมก ันปล ูกต ้นไม ้ในช ุมชน พ ัฒนา ข ุดลอก ค ูคลอง ก  าจ ัดว ัชพ ืชในแม ่น้  า ค ูคลอง ท  า ความ
สะอาดถนน และพ ื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  ในช ุมชนและในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ 
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน อ ื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เกดิสิ่งแวดล้อมในช ุมชนเพ ิ่มมากข ึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในช ุมชนมีมากข ึ้น 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้จัดฝึกอบรมอาชีพ เป็นโครงการตาม แนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว  ทางการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อย
โอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น ให ้ผลการด  าเน ินงานตกถ ึงม ือราษฎรโดยตรงเป ็น
เบือ้งแรกให ้สามารถพ ึ ่งพาตนเองได ้อย ่าง “พออยู่ พอก ิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความ
กินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้
ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะ ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมี
หลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง 
ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ สม ัยใหม ่ที ่เหมาะสม นอกจากนั้น ย ังมุ ่งเน ้นการสร ้างกระบวนการเร ียนรู ้เพ ื ่อให ้
ช ุมชนสามารถว ิเคราะห ์ป ัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที ่และความพร้อมของ เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี 
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์เผยแพร่ 
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเขตพ ื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
 3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอาชีพให้กับคนยากจนในเขตพ ื้นที่องการบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
 3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.4 สามารถน าผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในพ ื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่นต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพ ันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 



 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 จ านวน 8๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 10.4 มีรายได้เพ ิ่มข ึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพ ียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการกตัญญูกตเวทีในวันครู 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน ใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตกละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนิน
ช ีวิตโดยขาด หลักธรรมย ึดเหนี ่ยวจ ิตใจ ที ่จะท  าให ้ช ีว ิตม ีความมั ่นคงและสามารถแก ้ป ัญหาต ่างๆ ในช ีว ิต ที ่เก ิดขึ ้นได้ 
จ ึงม ีแนวโน ้มในการ ด  าเน ินช ีว ิตที ่ผ ิด ก ่อให ้เก ิดความเคร ียดจนอาจจะแก ้ป ัญหาด ้วยการฆ ่าต ัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพ่ึงยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็น อนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือ สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับ
จะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง ขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู ้และ ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “กตัญญูกตเวทีในวันครู” เป็น
โครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง จร ิยธรรม ค ุณธรรม และศ ีลธรรม ตามหล ัก
พระพ ุทธศาสนาอ ันเป ็นแนวทางการประพฤต ิตนที ่ดี ให ้ม ีท ักษะใน การด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดท าโครงการอบรม “กตัญญูกตเวทีในวันครู” เพ่ือให้เด็ก และ
เยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออก ทาง
กิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคล ใน สังคม 
ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิต และสุขภาพจิต 
และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่ เกี่ยวข้ อง รู้ว ิธีการ
ป้องก ัน รู้ว ิธีแก ้ไขป ัญหา สร ้างภ ูม ิต ้านทานให ้ก ับตนเองด ้วยค ุณธรรม ให ้เป ็นผู ้ม ีช ีว ิตอยู ่อย ่าง รู้เท่าทันโลก น าพาชีวิต
สู่ความส าเร็จเพ ื่อ เกือ้กูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อให ้ผู ้เข ้าร ่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบ ัต ิท  าก ิจกรรมร ่วมกันอันก ่อให ้เก ิด 
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 



 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ  
 6.1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คอย 
 6.2 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 



 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม“ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบ ับ 
ป ัจจ ุบ ัน ที ่ใช ้อยู ่เป ็นฉบ ับที่ 3 เร ิ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถ ึงปี พ.ศ. 2564 ซึ ่งมุ ่งสู ่การเป ็นประเทศที ่มี มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ ความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย  ก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ การประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั ้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง ทุจริตประพฤติม ิชอบ โดยได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ 
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก หนึ่ง
ในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ กิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ ยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม เจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น 



 

 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความ ขม
ขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็ สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีจ านวน
มากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่ คนท างานในท้องถิ่นอาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่ คนท  างานในท ้องถิ ่นจะใช ้
อ  านาจให ้ออกนอกลู ่นอกทางจะม ีได ้ไม ่มากเท ่าก ับที่คนท  างานในหน ่วยงาน ราชการ อ่ืนและมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่ เศษผงธุลีของความเสียหายที่
เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ ป้องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย การ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก ี่ยวขอ้ง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 



 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี จ านวน 1 เล่ม 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ บุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เป็นบุคลากร ที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต .ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้ เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร ผู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน 
ซึ ่งเป ็นป ัจจ ัยส  าค ัญในการพ ัฒนางานให ้ม ีค ุณภาพ จะต ้องม ีมาตรฐานในการท  างานที่เป ็นร ูปธรรม ชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้ มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ต าบลต้องเป็นไปเพ ื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยว ิธ ีการบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองที ่ดี และค  าน ึงถ ึงการม ีส ่วน ร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหล ักเกณฑ ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก  าหนดให้การบร ิหารก ิจการ บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก ่อให้เกิด ประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลส ัมฤทธิ ์ต ่อภารก ิจของร ัฐ ม ีประส ิทธ ิภาพเก ิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดหนองบัวลภู เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ท างานมีความโปร่งใส และ ตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ ื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ ตรวจสอบ
ได ้
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี 
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026


 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง / 
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 25๕๘ 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของอบต. จ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรของอบต.มีความพ ึงพอใจต ่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบ ุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่ง มอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นร ูปแบบหนึ ่ง ที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี หน้าที่ต้องท าอ ีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก ่ประชาชน ผู ้มาร ับ บร ิการต ิดต ่อก ับหน ่วยงานต ่างๆ ของ อบต.นั้น มักจะประสบ
ปัญหาด ้านการอ  านวยความสะดวกในการต ิดต ่อราชการ เน ื่องจากภารก ิจม ีมากมาย ไป รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติ มิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ ื ่อให ้เป ็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ หน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 มาตรา 59 ที ่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ  านาจหน ้าที ่ใน
การสั ่ง อน ุญาต และ อน ุม ัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุม
และรับผิดชอบใน การบริหารกิจการของอบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างของอบต. 
มาตรา 60 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ  านาจมอบหมายการปฏ ิบัติราชการให้แก ่รองนายกองค ์การบร ิหาร
ส ่วนต  าบล ทีไ่ด้รับแต่งตัง้ในการสั่งหรือการปฏ ิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ มาตรา 60/1 ก  าหนดให ้
ปล ัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและล ูกจ ้างอบต. จากนายกองค ์การบร ิหารส ่วน 
ต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของอบต ให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มี 
กฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหว ัดเพชรบุรี ด ังนั้น เพ่ือให ้การบร ิหารราชการเป ็นไปตามหล ักการบร ิหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ของอบต.ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  เป็นธรรมตอบสนอง 
ความต้องการ ของประชาชน 
 3.2 เพ ื่อให้ประชาชนมีความพ ึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026


 

 3.3 เพ ื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท าค าสั ่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
หัวหน้าส ่วนราชการ ประกอบด ้วย นายกองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลมอบหมายให ้รองนายกองค ์การบร ิหารส ่วน 
ต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ และ
ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส ่วนราชการ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพ ันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีค  าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก ี่ยวขอ้งปฏิบัติราชการแทน 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพ ึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ 
บริหารงาน ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบ ัต ิงานเก ิดแรงกระตุ ้นในการ 
พ ัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ได้ให้ความส าคัญในเรื ่องการพ ิจารณาความด ีความชอบ 
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
ก ิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเด ือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
พนักงานส่วนต าบลท่าคอย 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลท่าคอย โดยแต่งตัง้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย โดย 
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
หวัหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลท่าคอย เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้  
ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แ ก่ 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคอยเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนต าบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน ต าบลจังหวัดเพชรบุรี 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเน ินการ  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ์  มีการพิจารณาเลื่อนข ั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 



 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด 

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

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง 
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี กิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็น
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ ื ่อให ้บ ุคลากรฝ ่ายบ ัญชี กองคล ัง ม ีความรู ้ความเข ้าใจในการปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบ ประกาศ และ หนังสือ
ที่เก ี่ยวขอ้ง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

5. สถานที่ด าเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่าย ตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ สั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความค ุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ บริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ ประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข เพ ิ่มเตมิและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก ี่ยวขอ้ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง งานการพ ัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช ี้ว ัด 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด ความ
คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ 
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ การ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลจะบร ิหารงานให ้ม ีประส ิทธ ิภาพและเก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดแก ่ประชาชน จะต ้องบร ิหารงานด ้วย ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ แก่ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดซื้อ จัด
จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคอย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ ก  าหนดให ้การจ ัดซื ้อ จ ัดจ ้าง ให ้ส ่วน
ราชการด  าเน ินการโดยเป ิดเผยและเที ่ยงธรรม โดยพ ิจารณาถ ึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ ได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อ – จัดจ้างของทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื ้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที ่ 
ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจาย เสียงประจ า
หมู่บ้าน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้างอ าเภอท่ายาง 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อ าเภอท่ายาง



 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้างประจ าอ าเภอท่ายาง และรวบรวม
ข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก  าหนดว ัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน ต าบล
ท่าคอย ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ และศูนย์ ข้อมูล
ข่าวสารอ าเภอท่ายาง เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่ จัดซื้อ - 
จัดจ้างทั้งหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบไดท้ ุกข ั้นตอน 
 – สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 



 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่ และ
ภารกิจของ อบต. ติดตามความค ืบหน้าและแจ้งผลการด าเน ินการให ้ประชาชนผู ้ร ับบร ิการทราบ โดยม ีการ ปรับ
ระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงินและก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้บริการ ตามล าดับ จัด
สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ ประชาชน ให้ได้รับ
ความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมก ันและไม ่เล ือกปฏ ิบ ัต ินอกจากนี้ องค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย ยังบริหารจัดการ
บริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง  17 
ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ ่น , ด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการ สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชน ได้รับ ความพ ึงพอใจโดยทัดเทียมก ันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ ื่อเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่ เลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพ ื่อเป็นมาตรการในการป้องก ันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก 
ปฏิบัติ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 



 

6. ว ิธีด าเนินการโครงการ 
 6.1 ด  าเน ินการปฏ ิบ ัต ิงานบร ิการสาธารณะ ให ้ประชาชนได ้ร ับความพ ึงพอใจโดยท ัดเท ียมก ันและไม่ เลือก
ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม ผู้ส ูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพ ัฒนาสตร ี, ด ้านการส ่งเสร ิม อาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัด ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ า เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ ไม่
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ก าหนดให้เป็นหน้าที ่
ขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลและในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่นั ้นต ้องเป ็นไปเพ ื ่อประโยชน ์ส ุขของ ประชาชน โดยค านึงถ ึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ ิ่น การจ ัดท  างบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได ้ร ับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
มากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ ผู้รับบร ิการหร ือไม่ การที ่จะทราบถ ึงความ
พ ึงพอใจจากผู ้ร ับบร ิการ จ ึงต ้องม ีโครงการส  ารวจความพ ึงพอใจของ ผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไข เพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พระราชกฤษฎีกา
ว ่าด ้วยหล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองที ่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที ่ก  าหนดให้ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก ่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเก ิดผลส ัมฤทธิ ์ต ่อภารก ิจของร ัฐมี ประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ ตอบสนองความต ้องการ 
โดยให ้องค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลด  าเน ินการส  ารวจความพ ึงพอใจจากประชาชน ผู ้มา ขอรับบริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ ื่อประโยชน์ในท้องถิ่น อ ีกท ั้งเพ ื่อ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน ์ให ้ประชาชน เกิดความพ ึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี
โครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง 
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ ื่อเป็นการปรับปรุงและพ ัฒนางานด้านบริการให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต จังหว ัด
หรือนอกเขตจังหว ัด ท าการส ารวจความพ ึงพอใจของประชาชนในเขตองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบล จ  านวน 1 ครั้ง ต่อปี 



 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 พ ื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
    6.1 ขออน ุม ัต ิด  าเน ินการตามโครงการและด  าเน ินการจ ัดจ ้างสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาของร ัฐในเขตพ ื้นที่ 
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
    6.2 ด  าเน ินการส  ารวจความพ ึงพอใจจากประชาชนในเขตองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลตามร ูปแบบที ่
ก าหนด  

6.3  สรุปประมวลผลการส ารวจความพงึพอใจแจ้งให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบ 
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพ ื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย
จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 – ประชาชนผู้รับบริการมีความพ ึงพอใจไม ่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต  าบลท่าคอย เป ็นหน ่วยงานบร ิหารราชการองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นร ูปแบบหนึ ่ง ที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน ต าบล มีหน้าที่ต้องท า
อ ีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก ่ประชาชน ผู ้มาขอร ับบร ิการต ิดต ่อก ับหน ่วยงาน ต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค อัน เนื่องมาจากภารกิจและผู้มา
ขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็น ช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการ และผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก ้ไขเพ ิ่มเติมถึง ฉบ ับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที ่ก  าหนดให้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจ าเป็นและประชาชนได้รับการอ านวย ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ได้มุ ่งเน้นที ่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ 
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน –  หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ 
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ 
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้ มารับ
บริการ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน 
 3.3 เพ ื่อให้ประชาชนมีความพ ึงพอใจในการบริการที ่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรบับริการ 
 3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ กระท า
การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการดูแลก ากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทางก าหนดรูปแบบว ิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ 
ตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเม ินผลความพ ึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามา ปรับปรุง 
แก้ไขการ ให้บริการอย่างม ีคณุภาพ 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก ่ประชาชนตามล าดับก่อนหล ัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพ ึงพอใจในบริการที่ให ้ไม่นอ้ยว่าร ้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
 - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้ให้ 
ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นใน 
พ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลัก เสมอ
ภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก ด้านเพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ สอดคล้อง
กับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ.ศ. 2546 ที ่ได ้
ก  าหนดให ้ส ่วนราชการจะต ้องด  าเน ินการโดยถ ือว ่า ประชาชนเป ็นศ ูนย ์กลางที ่จะได ้ร ับการ บริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงมีการน า 
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ 
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ในการ 
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือให้เกิดความพึง พอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม โปร่งใส
ยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี ความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ ื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพ ึงพอใจต ่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพ ึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการร้อยละ 80 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก ่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี 
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 



 

 
 
พิการ 

6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้ 
 
6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก ่ ภาษาไทย ภาษาอ ังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ อกซ ์(Scorecard Smart Box) มา 

ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหนว่ยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพ ึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 



 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้ สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการ
ที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  เพ่ือให้การ ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรอือย่าง
น้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ 
ท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร 
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็น ส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ ื่อปรับปรุงและเพ ิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ ื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค ์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท ี่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
 4.3 ประชาชนนอกพ ื้นที่และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าทีข่ององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ ราชการ
ใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 



 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง ขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน ที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา ปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหนว่ยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้ร ับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเปลี ่ยนไปในทิศทางที ่ด ีขึ ้นและท าให้ 
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บร ิหารมากยิ่งข ึ้น 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น กฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร ราชการต้อง
เป็นไปเพ ื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลส ัมฤทธิ์ต ่อภารก ิจของร ัฐ ความม ีประส ิทธ ิภาพ ความ คุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ ด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ ประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก ี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน 
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ แก้ไ ข
กระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมา รับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้ เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยให้กับประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได ้
 3.3 เพ ื่อปรับทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค  านึงถึงผลล ัพธ์ในด้านการบร ิการประชาชน 
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล การ
ด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน ต าบล
ท่าคอย 

5. พื้นที่ด าเน ินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย



 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน 
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผ ังก  าหนดผ ู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน 
บริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพ ักกลางว ันและในวันหย ุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน การ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเน ินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก ้ไขปัญหาที่เก ิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา ติดต่อ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ 
ด าเนินงานได ้



 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็ เพื่อ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/ มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง ความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ เหมาะสม เพ่ือให้
การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ 
บริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี ประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ งานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่ กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. กลุ้มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส ่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 

6. ว ิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
หวัหน้าส ่วนราชการทุกส่วน ทีไ่ด้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย ความสะดวก 
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ มอบอ านาจของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัต ิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง ฉบ ับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้  หลายเรื่อง หลาย
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เอาไว้ การที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียวก็อาจท าให้เกิดช่องว่างใน การประพฤติม ิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดข ึ้นได้ ดังนั้น เพ ื่อเป็นการแก ้ไขปัญหาต่างๆ ทีอ่าจเกิดข ึ้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหาร ส่วนต าบล ให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล
พิจารณา 
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบค ุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ บริหารส่วน
ต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต ่อเต ิมด ัดแปลง
อาคาร เป ็นต ้น ซึ ่งล ้วนแต ่เกี ่ยวข ้องก ับส ิทธิ หน ้าที ่และเสร ีภาพของประชาชน การที ่จะ ใช้ อ  านาจอยูก่ ับนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก ็อาจเป ็นผลให ้การบร ิการประชาชนเก ิดความล ่าช ้า และอาจเป ็น ช่องว่างที่ท าให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง
รอบคอบ 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 
2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร ส่วนต าบล
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต  าบลท่าคอย เป ็นหน ่วยงานบร ิหารราชการองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นร ูปแบบหนึ ่ง ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนต าบล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน ต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย
บริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้ การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤตมิ ิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไปเพ ื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้ว ิธีการบริหารกิจการบ้านเม ืองที ่ดี ตามพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ ต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ  านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต 
และ อนุมัต ิเกี ่ยวก ับราชการขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบล ก  าหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบร ิหารส ่วนต  าบล และ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบร ิหารส ่วนต  าบล มีอ านาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ การปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ผูบ้ังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมี อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจังหว ัดนครศรีธรรมราช 
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ ต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี มาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ ื่อให้ประชาชนมีความพ ึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ ื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ ประพฤติม ิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ หัวหน้าส่วน
ราชการ จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก องค์การบริหารส่วน
ต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ หัวหน้าส ่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส ่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพ ันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีค  าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก ี่ยวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม ่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพ ึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย ่องเชิดชูเกียรติที่ม ีความซ ื ่อสัตย์ สุจริต ม ีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า ให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ทุจริตทุกระดับ
ทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน สังคม สร้างแบบอย่าง
ที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบ
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกัน
สร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ สร้างสังคมแห่งความดี อย่าง
เป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ ื่อยกย่องเชิดช ูเกียรติแก ่หน่วยงาน/บ ุคคลที่ให้ความช่วยเหล ือกิจการสาธารณะของท ้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน เป็น กุศโลบาย 
หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงค ุณค่าแหง่ความดีมากยิ่งข ึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกยอ่งเชิดช ูเกียรติแก ่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป ็นแบบอย่างท ี่ด ีแก ่สังคม 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
พ ื้นท ี่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์ผ่าน 
ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน ต าบลท่าคอย สื่อ
สังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดช ูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมค ุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข ึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร ้างรากฐานอ ันส  าค ัญ ในการพัฒนา 
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลัก
ส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลท่าคอย ผู้ที่ท า คณุประโยชน์หรือเต็มใจเข ้าร่วมใน
ก ิจกรรมขององค ์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยอย ่างสม่ําเสมอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ ต่อต้านการ
ทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย โดยการมอบใบประกาศเก ียรต ิค ุณเพ ื ่อยกย ่องบ ุคคล ผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น บุคคลตัวอย่างและจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ บร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย ม ี
ค ่าน ิยม ยกย ่อง เช ิดชู และเห ็นค ุณค ่าของการประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตนตามหล ักค ุณธรรม และจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วนต าบลท่า
คอย 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย ตระหนักถ ึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ ื่อประโยชน์ส่วนรวม 
3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบลท่าคอย 
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และม ีส่วนร่วมในก ิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
พ ื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
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6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา
ใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ คัดเลือกและ
ได้ คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10.2 ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีค ่านิยม ยกย่อง เช ิดชู และ เห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี ส่วนร่วมตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด ็ก เยาวชนและ
องค ์กรที ่ให ้การสน ับสน ุนการด  าเน ินก ิจกรรมด ้านศาสนา ศ ิลปะและว ัฒนธรรม ที ่เป ็น ประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม เป็นแกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติส ืบไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จัดท ากิจกรรมเช ิดชูเกียรต ิประชาชนผู ้ม ีจ ิตสาธารณะ เพ ื ่อน  าผู ้ที ่ได ้ร ับ การคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน ผู้ส ูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั ่น ช ่วยเหล ือส ังคมและเป ็นแบบอย ่าง ต่อบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ ื ่อยกย ่องบ ุคคล เด ็กและเยาวชน ที ่ให ้การสน ับสน ุนการด  าเน ินการก ิจกรรมด ้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
3.2 เพ ื่อประชาสัมพ ันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก ่สาธารณชนต ่อไป 
3.3 เพ ื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการด  าเน ินงานด ้าน ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท ี ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 ประชาสัมพ ันธ์กิจกรรมเช ิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้มีจิต 
สาธารณะ 
6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าค ุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ ื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณ ีได้ทราบ หรือร ับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน การประเมินที่
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง ข ้อเท ็จจร ิงของการ
ท ุจร ิตที ่เก ิดขึ ้นภายในหน ่วยงานของภาคร ัฐ สาเหต ุส ่วนมากเก ิดจากการด  าเน ินงานของ ระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่ เอ ื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค ์กรที ่น  าไปสู ่การปร ับเปลี ่ยนพฤต ิกรรม ค ่าน ิยมและ วัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อ
การด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้ เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ ื่อน าไปสู่องค์กรที่มีค ุณธรรม
และความโปร ่งใสในการด  าเน ินงาน ตลอดจนเป ็นการสร ้างแนวร ่วม ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ ก าหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมอืงที่ด ีขึ้น เพ่ือ
เป็นการพ ัฒนาว ิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู ่การยกระด ับค ุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงาน
ให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคก์รปฏ ิบัติตามเกณฑ ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏ ิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ มีดัชนีในการ 
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพ ันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถ ือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การจัดท าข ้อตกลงการปฏ ิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ รับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ ราชการโดยวิธีการจัดท า
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏ ิบ ัต ิราชการ รวมทั ้ง
มาตรา 45   ก  าหนดให ้ส ่วนราชการ จ ัดให ้ม ีคณะผู ้ประเม ินอ ิสระด  าเน ินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุม้ค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก  าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัต ิราชการ โดยมี การลงนาม
ใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วน ต าบลและ
หัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ ประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖5 
3.4  เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติ ราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง องค์การบริหารส่วน ต าบลท่าคอย
ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า ข้อตกลงการ ปฏ ิบ ัต ิราชการ 
ในระด ับส  าน ัก/กอง เพ ื ่อให ้การด  าเน ินงานตามข ้อตกลงการปฏ ิบ ัต ิราชการด ังกล ่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การ 
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บริหารส่วนต าบล และปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังก ัด พร้อมคณะท างานได ้ร ่วมก ัน 
พ ิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตล่ะมิติ ดังนี้ 
1) การบริหารราชการเพ ื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ ื่อให้เกิดผลส ัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเก ิดความคุ้มค่าในเช ิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงส านัก/กอง ต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
1.2 ติดตามผลการปฏ ิบัติงานตามตัวช ี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ ปฏ ิบ ัต ิราชการรอบ 
6 เด ือน 9 เด ือน และ 12 เด ือน และเอกสารที ่เกี ่ยวข ้องก ับการด  าเน ินการตามต ัวชี ้ว ัด เป็นต้น 
- ต ิดตามผลการด  าเน ินงานตามต ัวชี ้ว ัด โดยการประสานงานก ับผู ้ก  าก ับด ูแลต ัวชี ้ว ัด และผู ้จ ัดเก ็บ ข ้อม ูล เพ ื ่อให ้
การด  าเน ินการเป ็นไปตามเป ้าหมายที ่ก  าหนด และการม ีส ่วนร ่วมของผู ้บร ิหารของหน ่วยงานใน การก ากับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
1.3 ร ับฟ ังความค ิดเห ็นของหน ่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบต ัวชี ้ว ัด เพ ื ่อให ้การด  าเน ินงานบรรล ุตามเป ้าหมาย หรือตัวช ี้วัดที่
ก  าหนด 
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ
ในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
๖.การค านวณผลการประเม ินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ ประเภทได้ให้
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ ด ูแลให ้องค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ ่น ด  าเน ินก ิจการเป ็นไปตามกฎหมายอย ่างเคร ่งคร ัดและม ีประส ิทธ ิภาพ ตาม อ านาจหน้าที่ท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมอืงท้องถิ่นและองค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นด  าเน ินก ิจการต ่างๆ อย ่างโปร ่งใสและ สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงมีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จากหน่วยงาน ภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมม ือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก  ากับดแูลและองค ์กรอ ิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ คณะท างาน 
LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคอย จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า ร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ บริหาร
ส่วนต  าบลท่าคอย รวมถ ึงจ ัดท  าคู ่ม ือด  าเน ินการเร ื่องร ้องเร ียนขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอยขึ ้น เพ ื ่อ 
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ ให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องก ับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก ี่ยวข ้องอย่างถูกต ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคู่ม ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน ต าบลท่าคอย
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน ่วยงานภายนอกตลอดจนบ ุคลากรภายใน หน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เจ ้าหน ้าที ่ร ับผ ิดชอบด  าเน ินการเกี ่ยวก ับเร ื่องร ้องเร ียนขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย ตามคู ่ม ือ ด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย โดยปฏ ิบ ัต ิตามขั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานที ่สอดคล ้อง กับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ ์ที่เก ี่ยวข้องอย่างถูกต ้อง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ด  าเน ินการเกี ่ยวก ับเร ื่องร ้องเร ียน กรณ ีม ีบ ุคคลภายนอกหร ือประชาชนกล ่าวหาเจ ้าหน ้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคอย ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ  านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต 
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง ป้องกันและแก ้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤตมิ ิชอบในส ่วนราชการและหน ่วยงานของร ัฐ โดยมุ ่งเน ้นการสร ้างธรร มาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ ให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร ราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก ้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ว่าปฏิบัติราชการ ตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว ทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ 
และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ ทุจริตหรือ
ประพฤตมิ ิชอบนอกเหนืออ  านาจที่ตนม ีได ้อ ีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร ทางการศึกษาใน
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพิ ปูน ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ ศึกษาใน
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
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6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1   ด  าเน ินการก  าหนดหล ักเกณฑ ์และแนวทางในการพ ิจารณาเร ื่องร ้องเร ียนว ่าม ีม ูลและเข ้า องค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบหร ือไม่ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ โดยมิชอบ 
6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา ช่องทางการ 
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ แก่ผู้ให้ข้อมูล ใน
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
6.4 แจ้งผลการพ ิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความค ืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช ี้ว ัด 
- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าทีท่ ี ่มีการทุจริตและประพฤติม ิชอบ 
ผลลัพธ์ 
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ ประชาชนได้ม ี ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค ์กรปกครองส ่วน ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้ม ีศูนย์ข ้อม ูลข่าวสารตามกฎหมายว ่าด ้วยข้อม ูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บ ัญญ ัต ิให ้หน ่วยงานของร ัฐ ต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ด ังนั ้น เพ ื ่อให ้การ
ด  าเน ินการด ังกล ่าวเป ็นไปตามที ่กฎหมายก  าหนดองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย จงึได้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ บริหารส่วนต าบลท่าคอย 
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย โดยมีงานศูนย์บริการ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ งาน
ธุรการเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง 
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง 
3.2 เพ ื่อเพ ิ่มช่องทางให้ประชาชนได้ม ีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบร ิหารส ่วน ต าบลท่าคอย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พื้นที่ด าเน ินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่
ก าหนด 
6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนของประชาชนที่มาใช้บริการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ 
ว่าภายใต ้บ ังค ับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน ่วยงานของร ัฐต ้องจ ัดให ้ม ีข ้อม ูลข ่าวสารของราชการอย ่างน ้อย 
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน ร่วมสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ 
พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ การรับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยขึ้น 
2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย จ่าย
แจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
4.2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕5 จ  านวน 1 
ชุด 
4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา 
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จ านวน 1 ฉบับ 4.4 แบบค าร้องขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีการด าเน ินงานโครงการ 
6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ พ ิจารณา
อนุม ัติ 
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6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ ต่อผู้บริหาร
เพ ื่อ พ ิจารณาอนมุ ัติ 
6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ ื่อพ ิจารณาอนุม ัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
8. งบประมาณด าเน ินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ณ ที่ท าการองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ บริหารจัดการ
ที่ด ี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่ จ าเป็นต้องมีในทุก
หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน การท างานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน การ ได ้ร ับข ้อม ูลข ่าวสารเกี ่ยวก ับการด  าเน ินการต ่างๆ ของร ัฐ
เป ็นส ิ่งจ  าเป ็น เพ ื ่อท ี่ประชาชนจะสามารถแสดง ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งข้ึน จึงได้ จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน ต าบลและตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และ
เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสใน
การท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คน (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 
40 คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องค ์การบริหารส ่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณด าเน ินการ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการ และอ่ืนๆ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ หลากหลาย” 
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม ภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ ื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข ้าถงึข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข ึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข ้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ ื้นที่และเข ้าถงึได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ ื้นที่ ได้แก ่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน - แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ต าบล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ บริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส 
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขอ ภาครัฐเพ่ือ 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้ มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบและกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน การเงินการคลัง 
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด ประชาสัมพ ันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคอย ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ ม ีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถ ึงข้อมูลข่าวสารขององค ์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐ 
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการ และอ่ืนๆ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คอยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถปุระสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ ื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข ้าถงึข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข ึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเน ินการ พ ื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/ว ิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเส ียง/หน่วยประชาส ัมพ ันธ์เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพ ันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพ ิมพ ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ ค ที่มขี ้อมูลผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการสื่อประชาสัมพ ันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการ ด าเนินงานผ่าน
สื่อการประชาสัมพันธ์ เพ ื่อให้บรรลุผลส  าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร ุปเพ ื ่อให ้ความรู้ ความเข้าใจได้ง่าย
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปู พื้นฐาน สร้างความ น่าเชื่อถือและน่าสนใจ
ให้กับกิจกรรม/โครงการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย ให้สามารถมองเห ็นภาพหร ือ เห็นความเก ี่ยวโยงกัน
ของก ิจกรรม/โครงการต่างๆ ได ้ช ัดเจนถ ูกต ้อง ฉะนั ้นการสร ้างความส ัมพ ันธ ์ก ับประชาชน ต้องการให้ประชาชนเข้าถึง
และมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณา ในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้
ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส 
และยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน ทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนต าบล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
3.3 เพ ื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร ่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.4 เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
3.5 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
3.6 เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและ ประชาชน 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ให้แก่ประชาชน โดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารก ิจการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพ ันธ ์องคก์ารบริหารส่วนต าบล และค ู่มือการให้บริการประชาชน 
4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
4.6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
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4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
4.9 จัดท าของที่ระลึก 
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.11  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.13 จัดท า spot 4.14 เสียงตามสาย 4.15 อ ื่นๆ 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน 
ต าบล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ซึ่งออกแบบโดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจใน สื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ประชาชน 
3.2.1 ม ีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเน ินกิจการตามอ  านาจหน ้าที ่ของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ กระบวนการ
ท  างานร ่วมก ันของท ุกภาคส ่วนที ่เกี ่ยวข ้องในการส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้ท ุกหมู ่บ ้าน/ช ุมชน มี กระบวนการจ ัดท  า 
ทบทวน ปร ับปร ุงแผน  ช ุมชน เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพแผนช ุมชน และสน ับสน ุนให ้หน ่วยงาน ภาครัฐ องคก์รปกครอง
ส่วนท ้องถิ่น น าแผนชุมชนส ู่การปฏ ิบ ัติ ซึ ่งเป ็นกลไกส  าค ัญในการส ่งเสร ิมการม ีส ่วนร ่วม ในการพ ัฒนาช ุมชนและ
ท ้องถิ่นของประชาชนองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย ได ้ด  าเน ินการจ ัดโครงการประช ุม ประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
คอย ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดให้มีโครงการ ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน
ประจ าปี ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน / หมู่บ้านและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน/หมู่บ้าน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ ประชาธ ิปไตย
แบบม ีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน/หมู่บ้านและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 6 หมู่บ้าน ในเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคอย ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน/ หมู่บ้าน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
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5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชน/หมู่บ้านและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน/หมู่บ้าน 
6.8 จัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือส่งให้กองวิชาการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 6 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
จ านวน 15,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน 
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เข ้ามาม ีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธ ิปไตย 
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย  เป ็นหน ่วยงานภาคร ัฐที ่เน ้นการให ้บร ิการประชาชน และม ีเป ้าหมาย ให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ น ามาเป็น
ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.2 เพ ื่ออ  านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
3.3 เพอเสริมสร้างความสัมพ ันธ์อ ันดีระหว่างบุลากรขององค ์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท ี่ 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร ้องเร ียน/ร ้องท ุกข์ จากประชาชนในพ ื ้นที ่ที ่ได ้ร ับความเด ือดร ้อนร  าคาญหร ือผู ้ม ีส ่วน ได้เสียที่
เก ี่ยวข้อง โดยการปฏ ิบ ัต ิราชการต ้องสามารถให ้บร ิการได ้อย ่างม ีค ุณภาพ สามารถด  าเน ินการแล ้วเสร ็จ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ ประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ มีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช ่องทางในการร้องท ุกข ์/ร ้องเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพ ิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี ่ยวข ้อง เพ ื ่อแก ้ไขป ัญหาตามความจ  าเป ็น และเร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการ วนัจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน 
ดังนี้ 
6.1 ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6.2 ทางโทรศัพท ์/ โทรสาร หมายเลข ๐32-706380 
6.3 ทางเว็บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 
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8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 ม ีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร ้องทุกข ์ไดโ้ดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้ มีการ
บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเคลื่อนที่ เพื่อส ารวจความ ต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชนหรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชน เดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ ื่ออ  านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม ่ต้องเด ินทางมาร ับบร ิการ ณ ที ่ท  าการองค ์การบร ิหาร ส่วนต าบลท่า
คอย ซ่ึงอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข ึ้น 
3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง หรือน ามาเป็น
ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน 
พ ื้นที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน หมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า แผนพัฒนาชุมชน 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยออกเคลื ่อนที ่ร ่วมก ับการประช ุมเวท ีประชาคมท  าแผนพ ัฒนา ชุมชน ใน
เขตหมู่ท่ี 2 – 7 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพ ิจารณาอนุม ัติ 
6.2 จัดหางบประมาณเพ ื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะน าไปให้บริการแก่ ประชาชนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอยทั้งหมด 
6.4 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
6.5 ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
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6.6 ประชาสัมพ ันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
6.7 น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา ชุมชน ใน
เดือนมีนาคมของทุกปี 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ซึ่งได้เข้าร่วม โครงการฯ ได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน ต าบลท่าคอยอย่าง
ทั่วถึง 
10.2 ประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีโอกาสได้แสดงความ คิดเห็นโดย
มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การ บริหารส่วนต าบล
ท่าคอยและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผ ู้ร้องเรียน/ร้องท ุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าค ัญเพราะการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ราชการท ุก ครั้งจะต้องมี 
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ แล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เก ิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ ื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา 
ปฏิบัติ 
3.3 เพ ื ่อให ้ผู ้ร ้องได ้ร ับทราบขั ้นตอนของการด  าเน ินการเร ื่องร ้องเร ียนร ้องท ุกข ์และส ่งเสร ิมภาค 
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเน ินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีการด าเน ินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เก ิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
9. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค ์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น 
3.3.1 ด าเน ินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิ ปูนในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การ บริหารส ่วน
ต  าบลท่าคอย จ ึงแต ่งตั ้งคณะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดท  าแผนพ ัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี ส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยให้ สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จ านวน 7 คน 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการช ุมชน เพ ื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค ์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
คณะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดท  าแผนพ ัฒนาองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย บางต  าแหน ่งในป ัจจ ุบ ัน จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการ คัดเลือก
บุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ บริหารสว่น
ต าบลท่าคอย แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนดเพ ื ่อให ้เป ็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และ แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบล เพ่ือ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถื่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ่ือ ใช้เป็น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ตามความต้องการของประชาคมและชุมชน/หมู่บ้านในเขต องคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าคอย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง ใหม่และมี
จ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดท าโครงการ ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือ เผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง ด้วย 
4. เป้าหมาย 
ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช ่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผ ู้น  าช ุมชนแพทย ์ประจ  า ต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
6.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
6.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
7. ระยะเวลาการด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินโครงการ จ านวน 1๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง 
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร ราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นส าคัญ จึง
ควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย ตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ บริหารจัดการเอง
ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภ ูม ิคุ ้มก ันป ้องก ันเงื ่อนไขจากภายนอกเข ้าไปท  าให ้ช ุมชน เปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง สามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ ประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ ต้องการของ
ชุมชนในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน การพัฒนาอย่าง
มีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ ก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
ทุกหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม สายใน
หมู่บ้าน 
6.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
6.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาการด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ จ านวน ๑5,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ ร่วมมือกันของคนใน
ชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ ลูกหลานสามารถหาแนว
รว่มในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.2 ด าเน ินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามทองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ได้ด าเนินการตามข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจ  าป ีในด ้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน ต าบลท่าคอย
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยว ิธีผ่านการประชาคม) ให้ม ีส ่วนร ่วมอย ่างแข ็งข ัน กับมาตรการการ
ป้องก ันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นค ือได้ท าหน้าที ่อย่างถูกต ้อง 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีการด าเน ินการ 
6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมก ับองค์การบร ิหารส ่วนต  าบลพ ิ ปูนอย่างแข็ง
ขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยใน หลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น กรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มคีวามรู้ความเข้าใจเรื ่องระเบ ียบฯว ่าด ้วยการพ ัสดุ เพ ื ่อเร ียนรู้ ท าความ
เข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
7. ระยะเวลาการด าเน ินการ ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร สว่นต าบลท่า
คอย 
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ ด าเนินงาน
ของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ด าเน ินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเม ินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิตามหล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการบร ิหารก ิจการ บ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ หมวด 5 และ 
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
1. การบริหารราชการเพ ื่อให้เกิดผลส ัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเก ิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ ื่อเพ ่ิมประส ิทธ ิภาพในการบร ิหารงานขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอยให ้เก ิดความโปร ่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้ สอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ หมวด 5 และ
หมวด 7  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ เสริมสร้าง
บทบาทของประชาชน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วน
ต าบลท่าคอย 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการโครงการ 
6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าคอย หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท  าให ้องค ์การบร ิหาร ส่วนต าบล
ท่าคอยมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น 
4.1 มีการจ ัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นด ินก  าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ ื่อติดตามและประเม ินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยทราบ ตามแบบที่
ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน
ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พื้นที่ด าเน ินการ ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเม ินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย ่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลการควบค ุมภายใน ระด ับหน ่วยงานย ่อย ด  าเน ินการประเม ิน องค์ประกอบ 
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ จัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงาน ให้ผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเน ินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏ ิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ ดูแล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ เป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ เสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่าน
มาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหน ังส ือตอบข ้อหาร ือต ่างๆ โดยส ่วน
ใหญ่ จะเน ้นไปที ่การควบค ุมด ้านการเง ินและบ ัญชี และการปฏ ิบ ัต ิให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเก ิดจากการก  าหนดหน ้าที่ และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการ ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 
และพัฒนาให้ระบบการ ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ ควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนด กิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป อย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้านการเงินหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. ว ิธีด าเนินการ 
5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ ตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิ ปูนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย / 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง 
ไว 
9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก  ากับดูแลการปฏ ิบัติงานดีอย่างด ียิ ่ง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก ี่ยวขอ้งก ับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร ราชการตาม ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งตั้ง การ
โอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง มักจะก าหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน ในองคก์รหรือ
หนว่ยงาน เพ ื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ ื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน เรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเป็นไป อย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ โปร่งใสและ
เป็นธรรม 
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีการด าเน ินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ บรรจุแต่งตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มกีารประชาส ัมพ ันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จ ังหว ัดอ ื ่น รวมถ ึง ประชาสัมพ ันธ์
ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการติดประกาศ 
– มีการประชาส ัมพ ันธ์ลงในเว ็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 



-108- 
 

- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง ประชาชน 
เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคอย รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ เลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน 
ต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ภายในต าบลทราบโดยการติดประกาศ และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิ ปูน 
- มีข ั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ ื่อเลื ่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/ การเลื่อน 
ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการ ด าเนินการที่
ตนเองเห็นว ่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยจะออกค าสั่ง แต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคอย ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเง ินเด ือนตามกฎหมาย ระเบ ียบ หน ังส ือสั ่งการ ข ้อบ ังค ับ ที่เก ี่ยวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด 
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ บุคลากรทราบ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ เลื่อนขั้น 
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา การเลื่อนข้ัน 
เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
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- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล การประเมินที่ 
ไม่เป็นธรรม 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติคณะกรรมการ พิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา จาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง เปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ คณะรัฐมนตรี 
วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้อง ทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง
เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงาน
การเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ ท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี และ
จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖5 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง ขององค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ ่น เจ ้าหน ้าที ่จะต ้องปฏ ิบ ัต ิตามอ  านาจหน ้าที ่ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย หรือหนังสือสั่ง
การที่เก ี่ยวขอ้งให้ถูกต ้องครบถ ้วนเร ียบร ้อย จ ึงจ ัดท  าใบน  าฝากเป ็นรายร ับ จ ัดท  าใบฎ ีกาเพ ื ่อเป ็น รายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค ์กรปกครองส ่วน
ท ้องถิ ่นก ็เช ่นเด ียวก ัน ต ้องม ีการด  าเน ินงานให ้เป ็นไปตามระเบ ียบกฎหมายทั ้งการเก ็บ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง 
มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน 
เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคอย 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ ื่อให้การรับ จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ด าเน ินการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. ว ิธีการด าเน ินการ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย ให้ประชาชนทราบทางช ่องทางต ่างๆ เช ่น ทางเว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
7. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
9. ตัวช ี้ว ัด 
มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
10. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ท าให้เกิด
ความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช กฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ ก าหนดให้มีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน ช่องทางหรือกลไกใน
การร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน ต าบลทุกขั้นตอน ซ่ึง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่
การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ ื่อสน ับสน ุนให ้ต ัวแทนภาคประชาชนม ีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้าง ขององค ์การ บริหารส่วน
ต าบลท่าคอย 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ให้เกิด การพัฒนา
ได้อย่างคุ้มค่า 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท ี ่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี ผู้แทนชุมชนเข้าร่วม
เป็น กรรมการ แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนช ุมชนเข้า 
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ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก เกิดความ
เสียหาย 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก ่คณะกรรมการ เม ื่อม ีการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างท ุกคร ั้ง เพ ื ่อให ้เจ ้าหน ้าที่ และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง ละเอียดและ
ถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพ ัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม ตรวจสอบและไม่
เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 



-114- 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศ ักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ม ีความรู ้ความเข ้าใจในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที่ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไขและ หลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น แนวทางการ
ปฏ ิบัติหน้าท ่ีการด  าเน ินการอย ่างเคร ่งคร ัด ป ัญหาที ่เก ิดขึ ้นเป ็นประจ  าไม ่ได ้เก ิดจากเรื ่องขาดความ รอบคอบ ความ
ช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ หรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การยื ่นบ ัญช ี
แสดงรายการทร ัพย ์ส ินและหนี ้ส ิน ม ีความร ู้ความเข ้าใจม ิให ้ด  าเน ินก ิจการที ่เป ็นการข ัดก ันระหว ่าง ประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ ื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ ิ่มพ ูนความรู้ความเข ้าใจระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน กิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีความรู้ความเข้าใจในแนว ทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบร ิหารส ่วนต  าบลท่าคอย จ านวน 
๑๒ คน รวม ๑๖ คน 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพ ันธ์โครงการ วนั เวลา และสถานที ่ให ้แก ่ผู ้บร ิหาร และสมาช ิกสภาเทศบาลเข ้าร ับการ อบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น บัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้ส ิน 
10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ ที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏ ิบ ัติ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



-116- 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล 
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ ภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง ส าคัญประการหนึ่งท ี่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยได้ด าเนินการ เพ ื่อให้สมาชิกสภาท ้องถิ ่นม ีความร ู้และท ักษะ ด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการปฏ ิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและม ีประสิทธิผล 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมี
ความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ ท างานตาม
บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
3.3 เพ ื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ ิ่มศ ักยภาพในการพ ัฒนาท ้องถิ่นได้อย ่างถ ูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จ านวน ๑๒ คน 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. ว ิธีการด าเน ินการ 
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ หน่วยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา แล้วแต่กรณี 
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข ้ารับการฝึกอบรม หร ือเข ้าร ่วมประช ุม หร ือด  าเน ินการจ ัดฝ ึกอบรมเองโดยส  าน ัก/กองงาน ที่รับผิดชอบ 
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ ประธานสภา โดยผ่าน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน เสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช ี้ว ัด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จ านวน ๑2  ราย ได้รับการฝึกอบรม และศ ึกษาดู
งาน 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม กระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก ส าคัญที่ใช้ 
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ เป ็นอ ิสระส ่วนกลางก ็
จะคอยควบค ุมด ูแลการด  าเน ินงานต ่างๆ ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นให ้เป ็นไปโดย ความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีบรรยากาศการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร ้างความน่าเชื่อถ ือให้กับองคก์ร สามารถน  าไปสู่ ความโปร่งใสในองค์กรและลดการ
ทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย ตรวจสอบ โดยให้สมาชิก
สภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข ้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข ึ้น 
4. กลุ้มเป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จ านวน ๑๒ คน 
5. พื้นที่ด าเน ินการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีการด าเน ินงาน 
6.1 จัดท าคู่ม ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ ื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส  าหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด จ้างโครงการ 
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา 
ฯลฯ 
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระท ู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค ์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
7. ระยะเวลาด าเน ินงาน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏ ิบัติงานของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย องค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท และต้องท าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี กระบวนการสอดคล้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข ปัญหาภายในต าบลและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา กับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการปฏ ิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏ ิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเร ื่องต ่างๆ เพ ื ่อ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งใน
การใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ มีส่วนร่วมใน
การท างาน 
3.2 เพอเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. กลุ้มเป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย จ านวน ๑๒ คน 
5. พื้นที่ด าเน ินงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย  เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน เรื่องต่างๆ 
เช่น 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน ๒ คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน ๔ คน 
- แตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 2 คน 
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดี 



-120- 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ ต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้ม ีการด าเน ินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการติดป้ายประชาส ัมพ ันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจ าเป็นที่ทุก ภาคส่วนใน
สังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ ขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ ตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
5. พ้ืนที่ด าเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6. ว ิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาส ัมพ ันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพ ิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเปน็ไปเพ ื ่อประโยชน ์ส ุขของ 
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช กฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และ
ปราบปรามการท ุจร ิต ซึ ่งมุ ่งเน ้นในการสร ้างจ ิตส  าน ึก ค ่าน ิยม การบ ูรณาการ การสร ้างความเข ้มแข ็ง และ การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น จนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี ความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การ
มีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย ใน การร่วมค ิด ร่วมพ ิจารณา ร่วมตัดสินใจ รว่มท า ร่วม
รับผิดชอบ และรว่มตรวจสอบเพื ่อป ้องก ันการท ุจร ิตคอร ์ร ัป ชันในท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า มาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน ของเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพ ื่อให้เกิดความร่วมมือรว่มใจในการป้องก ันการทุจริตในพ ื้นท ี่องค ์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบลท่าคอยเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคอย 
5. สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพ ื้นท ี่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
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6. ว ิธีด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ ป้องกันการ
ทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ ใกล้เคียง โดยการ
ลงทะเบยีนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน ต าบลท่าคอย 
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน การทุจริต 
4.  ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนและอ  านวยความสะดวกให ้ก ับเคร ือข ่ายในการร ่วมตรวจสอบเพ ื ่อป ้องก ันการ 
ทุจริต 
5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอยกับบุคคล องค์กร ส่วน 
ราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาด าเน ินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณด าเน ินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องก ันการทุจริตในพ ื้นท ี่องค ์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย 


