
 

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตภาครัฐ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

อ าเภอท่าอุเทน   จังหวดันครพนม 



 

ค าน า 

  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจาก
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง 
และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทย
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะ
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 
  ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ต่อไป 
     
        ส านักงานปลัด 
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1 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น  ได้แก่  การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ    
มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น          
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
  1)  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง      
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้  ดังนี้ 
  1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2)  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม      
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น 
  3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
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  4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็น
เรื่องของการผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  
ได้แก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ท าให้
เจ้าหนี้ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง  และมีความเห็นแต่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต  เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ    
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก
ถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลใน
เชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption  Perception  Index – CPI)  
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือคว ามโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency  International – IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558  อยู่ที่  
35 – 38 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี  2558  อยู่อันดับที่  76  จาก  168  ประเทศทั่วโลก  
และเป็นอันดับที่  3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับที่  101  จาก  168  
ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (United  Nations  Convention  Against  Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546  การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical  
Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคน
ที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การ
ท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  
เริ่มจากปี  พ.ศ. 2560  จนถึงปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption  Perception  Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception  
Index : CPI)   
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  1)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้ าราชการฝ่าย
การเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) 
  4)  เพ่ือส่ งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่วม (People’s participation)  และตรวจสอบ 
(People’s audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5)  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.  เป้าหมาย 
  1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
  3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง   อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลัก   
ธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
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  4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
  5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต 4 ปี 
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ส่วนที่ ๒           

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารการเมือง  ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น  และฝ่ายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
(3) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต 
 

- 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารการเมือง  ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น  และฝ่ายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

(7) มาตรการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต  และ
ปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
(8) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
(9) มาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict  of  Interest 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

(1) โครงการทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) โครงการปลูกผักริมรั้ว 
(3) โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ า 
(4) โครงการสนับสนุนตามโครงการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
(5) โครงการรณรงค์ อบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) โครงการรักน้ ารักป่ารักษาแผ่นดิน 

30,000 
- 
 

20,000 
 

80,000 
 

40,000 
10,000 

30,000 
- 
 

20,000 
 

80,000 
 

40,000 
10,000 

30,000 
- 
 

20,000 
 

80,000 
 

40,000 
10,000 

30,000 
- 
 

20,000 
 

80,000 
 

40,000 
10,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

(1) โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลท่าจ าปา 
(2) โครงการอบรมจริยธรรมเพ่ือสร้างสายใยรักใน
ครอบครัว 
 

 
20,000 

 
20,000 

 

 
20,000 

 
20,000 

 

 
20,000 

 
20,000 

 

 
20,000 

 
20,000 

 

 

มิติที่ 1 รวม จ านวน....17...โครงการ   250,000   250,000   250,000   250,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - -  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
 (2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหัวหน้าส่วนราชการ 
(3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
(4) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(5) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
(6) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(7) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –    จัด
จ้าง 
(8) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(9) โครงการบริการจัดเก็บภาษีเชิงรุก 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

20,000 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

20,000 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

20,000 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

20,000 
- 

 

 



 

 
10 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

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

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 (10) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
(11) มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่  
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

(1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
(2) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(3) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(4) มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

(1) โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
(2) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
(3) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(4) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

 

 



 

11 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

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

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

(5) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  
หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ท าคุณประโยชน์  หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
(7) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

 

2.5 มาตรการจัดการ  ใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

(1) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา” 
(2) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ  
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา 
(3) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
(4) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
(5) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จ านวน.....27...โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  



 

          12 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

(1) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
(2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  
การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
(3) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
(4) มาตรการ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” 
(5) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา” 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 
 

(1) โครงการ อบต.สัญจร 
(2) โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
(4) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน 

20,000 
 

30,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 

30,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 

30,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 

30,000 
 
- 
 
- 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

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

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 
 

5) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  
ประจ าปี 
3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
4) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
5) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

- 
 

30,000 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

30,000 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

30,000 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

30,000 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 

 รวม จ านวน.....17....โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
 

1) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2) การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ  ตาม
ช่องทางที่สมารถด าเนินการ
ได้ 

1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอนย้าย 
2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ - การจ่าย  และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
5) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

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

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมาย
ท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการอบรมการบริหารจัดการที่ดี 
3) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
5) โครงการส่งเสริมการประชุมรับฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่น 

- 
 

30,000 
 
- 
 
- 

10,000 

- 
 

30,000 
 
- 
 
- 

10,000 

- 
 

30,000 
 
- 
 
- 

10,000 

- 
 

30,000 
 
- 
 
- 

10,000 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้าน
การทุจริต 

1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
3) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
 

- 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 

 

 รวม จ านวน.....14....โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

ตามแผนปฏบิัติการ 
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ส่วนที่ 3 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ  ให้เป็นคนดี       
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”       
ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแล  
จัดการจัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในภาครัฐไว้  5  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จึงเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด  เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  จึง
ได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สู งสุดของ
ประชาชน 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีคุณธรรม
จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 
  2. เพ่ือให้พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ  เกิดความ
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาในการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
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3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง อบต.ท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น 3 แนวทาง  คือ 
  1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  โดยคณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่  ส่งเสริมให้รู้รัก  สามัคคี  เสียสละ  ช่วยเหลือ  
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  เช่น  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ  หรืออาพาธ  เป็นต้น 
  3. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์  ณ วัดต่าง ๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. พนักงาน  เจ้าหน้าที่  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  และการปฏิบัติงาน 
  2. พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
รว่มในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องคก์รไปสู่ความส าเร็จ  ทั้งด้านคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ  
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง  มีความรู้ความสามารถ     มีทักษะต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีประสบการณ์  มีความรู้และเขา้ใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว  
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ  ไร้อุดมการณ์  ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
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ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า  นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว  ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ  ค่านิยม  
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีความรับผิดชอบ  ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ   มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน  ต่อ
หน่วยงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใส  มีการป้องกันการทุจริต  
และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จึงไดจ้ัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง  ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต  และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ    
มีเจตคติที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง  ต่อการท างาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการ      
ต่อผู้บังคับบัญชา  และตอ่ประเทศชาติบ้านเมืองตอ่ไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกตอ้ง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ ในห้วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
6. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
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7. งบประมาณ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้  ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแทจ้ริง 
 9.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 9.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ  ค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องคก์ร  ต่อการท างาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 

 (3)  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และก าหนดแนวนโยบายไว้
หลายแหล่งได้แก่     
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ 5 มาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพ่ือให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาค
ราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 
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 ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการบริหาร

ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่  

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพ่ือส่วนรวม 
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข้อ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ข้อ 267 ความว่า การ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารสวน
ต าบลท่าจ าปาทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
ศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการน า
นโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล เป็น
รูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่ส าคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส 

 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้
มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

3. เป้าหมาย     
ผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต. , พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง 

 

4. วิธีการด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ  3๐,๐๐๐  บาท 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส 

9.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

9.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน  

9.4 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
10. การประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้
แบบทดสอบ 
 

(4) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ  ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติ 
พ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งนี้หมาย 
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รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 - 2560  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย  คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
3. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีการด าเนินการ 

จดัประชุมประจ าเดือน  และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด อบต.  งานนิติการ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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(5) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2555 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตาม มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความ ร้ายแรงแห่งการกระท า มีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของ มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ 
สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอัน เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
       ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปาได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี 
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  

2.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ 
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

2.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน 
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ 
สังคมตามล าดับ  

2.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้ง เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนังกานจ้างทั่วไป  
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4. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  

6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ
มี ประสิทธิภาพ  

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเปิดเผยเป็นการ
ทั่วไป แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็น ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

(6) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)  
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หนว่ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perceptions Index : CPI) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโซ่  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2556 – 2560)  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า  ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
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 2.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจ า  ลูกจ้างประจ า  ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมลู/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  อาทิ  กฎหมาย ป .ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7  สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับการปลูกจิตส านึก 
 5.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม  และสื่อช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด อบต.  งานนิติการ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 

(7) มาตรการ “เสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ  
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต” 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย 

การกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุม  เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้
เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนัก
ในการ 
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เป็นข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรีรู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมยึดมั่นในคุณธรรมยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมการตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสมอัน
รวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2.2 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 2.3 เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.4 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ
เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติสร้างจิตส านึกในการกระท าความดีรู้จักการให้การเสียสละ
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รวมกัน 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าจ าปา จ านวน 60 คน 
4. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 –2564) 
5. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
6. วิธีการด าเนินงาน  
 6.1 บรรยายเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
 6.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 6.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื้อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดี    
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7. สถานที่ด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 9.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

(8) มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม  
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการมีผลประโยชน์
ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  เช่น  ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น  
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยใหเ้ทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 5.2 จัดท า (รา่ง) คูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

5.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
5.4 จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
5.5 แจกจา่ยให้บุคลากร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด อบต.  งานกฎหมายและคดี 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

(9) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม    
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จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่

จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 
 2.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 5.2 ออกแบบกิจกรรม 
 5.3 จัดเตรียมเอกสาร 
 5.4 ด าเนินการจัดประชุม 
 5.5 สรุปรายงานการประชุม 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

(1) โครงการทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง 
  
1. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชด าริและได้พระราชทานแนวคิด
แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพ่ือเปลี่ยนการด าเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับ
ชุมชน ระดับองค์กร และระดับรัฐ ให้รอดพ้นจากวิกฤต และด าเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งได้มีการน าแนวพระราชด าริต่าง ๆ มาจัดท าเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อันมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
การพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชด าริที่เป็นต้นแบบของการน าแนวคิดและวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร 
หรือที่ เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว” (ONE  STOP  SERVICES)” เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนผู้ยากไร้ ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนา
ด้านแหล่งน ้า การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชด าริที่ส าคัญ และที่ได้ทรง
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้นมา จวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลาย
รูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการด าเนินการที่ค่อยเป็นค่อยไปตามล าดับขั้นตอน ตามความพร้อม
ของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพ่ึงพาตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสามารถสนอง
พระราชด าริได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ
สหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความส าคัญการพัฒนาในสามมิติ  ได้แก่ มิติ
ทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดับโลก ในชื่อของ
แผนปฏิบัติการ ๒๑ (AGENDA 21)  

 การนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงได้ด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระ
ราชเสาวนีย์  เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงพาตนเองสู่เศรษฐกินพอเพียงเกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบลท่า
จ าปา และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  
2.  วัตถุประสงค์                         
 2.๑ เพ่ือสนองพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
  2.๒ เพ่ีอให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. กลุ่มเป้าหมาย                  

ประชาชนในพื้นท่ี    
4. วิธีการด าเนินการ 

ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
5. ระยะเวลาด าเนินการ    
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
7. งบประมาณด าเนินการ 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  30,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
 9.๑ สามารถสนองพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
 9.๒ สามารถด าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   

(2) โครงการปลูกผักริมรั้ว 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาล ที่ โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจากต้นเหตุของปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและ
พาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้
ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การ
ปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์  
แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วย
ตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึ้งได้ร่วมกันตั้งโครงการนี้ขึ้น  
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2.  วัตถุประสงค์     
 2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
 2.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคมี 
 2.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนทั่วไป                 
4. วิธีการด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ 
  - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
  -รวบรวมรวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
  - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 
 4.2 ขั้นปฏิบัต ิ
  - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
  - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
  - กระตุ้นการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผลและหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 
 4.3 ขัน้ประเมินผล 
  -การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
  - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค 
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น 
  - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
  - มรการสรุปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจาประเมินผล ปละหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกน 
  ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
5. ระยะเวลาด าเนินการ    
 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2564)   
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    
 9.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 9.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
 9.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก ที่มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
 

(3) โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ า 
 

1. หลักการและเหตุผล 

          “...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า  ฉันจะเป็นป่า  ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า  พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บ
น้ า  ฉันก็จะสร้างป่า”  พระราชด ารัชพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ าติ้ว   ณ   บ้านถ้ าติ้ว  อ าเภอส่อง
ดาว  จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  พ.ศ. 2525  เป็นพระราชด ารัสพระราชทานที่ทรงให้
ความส าคัญกับป่าไม้ในประเทศ  ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและ
ของโลก  ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการในภาคส่วนต่างๆ   ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่าง  เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกรัก   หวงแหนป่าไม้   โดยทรงยึดหลักการทรงงานตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
ทรงใช้หลักการ  “ปลูกป่าในใจคน”  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คือการปลูกจิตส านึกในการรักป่า
ให้แก่คนเสียก่อน  รวมถึงการปลูกไม้ใช้สอย  ไม้ผลและไม้ยืนต้นที่จะเติบโตเป็นป่า  นอกจากนี้ทรงมีพระราช
เสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการ  “บ้านเล็กในป่าใหญ่”  เป็นโครงการที่เข้าจัดระเบียบให้ประชาชนอยู่รวมกันเป็น
กลุ่มๆ  โดยอยู่รอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริม  ให้กับประชาชนหยุดบุกรุกท าลายป่าไม้แล้ว
และช่วยดูแลรักษาป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม  นอกจากจะทรงให้ความส าคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้
แล้วยังทรงให้ความส าคัญกับการปลูกต้นไม้เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย  ดังพระราชด ารัสพระราชทานใน
พิธีเปิดการประชุม  ครั้งที่ 26  ของสภาสตรีระหว่างประเทศ  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่
24  กันยายน  2534  ความหนึ่งว่า “...ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ าให้แก่เรา  น้ าซึ่งเป็นความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  รวมไปถึงการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆ  ของ
ชาติ  เราจึงมีการด ารณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างเข็มแข็ง   เพ่ือทะนุบ ารุง บ ารุง
สภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย...” 

          องค์การบริหารส่วนต าบล น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่พระองค์
ทรงให้ความส าคัญและทรงให้ความส าคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้  จึง
จัดท าโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า” 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

         2.1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
         2.2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้กับชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเป็นแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภคและท า
การเกษตร 

         2.3 เพ่ือความจงรักความสมัครสมานสามัคคี  “ร่วมคิด   ร่วมท า” ของพ่ีน้องชาวต าบลท่า
จ าปา  ข้าราชการ  ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกลุ่มมวลชนต่างๆ 
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          2.4 ลดสภาวะโลกร้อนและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ 
3. เป้าหมายโครงการ 

          เชิงปริมาณ 

          1. ผู้บริหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามสี  ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา ตลอดจนประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
          2. ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีต้นไม้เพ่ิมข้ึน 

          เชิงคุณภาพ 

          1. ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
          2. เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อมดีข้ึนและช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

          3. ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของป่าไม้ในฐานะเป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญ 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
5. สถานที่ด าเนินการ 

          เขตต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน 

6. วิธีด าเนินการ 

          6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาพิจารณาคัดเลือกสถานที่ปลุกป่าที่เหมาะสม 

          6.2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เชิญชวนผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตลอดจนพี่น้องประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานในพื้นท่ี ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  20,000.-บาท 
8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

         ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

         9.1  เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
         9.2 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้กับชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะ  เพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ าในการอุปโภค  บริโภคและท า
การเกษตร 

 
(4) โครงการสนับสนุนตามโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะ ให้เด็กและ
เยาวชนมีวามสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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มาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม และเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปาพิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสนับสนุนตาม
โครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

         2.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 2.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดข้ึน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน แล
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 80 คน 
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ขอทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  
 

4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564)   
5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการละประสานงานคณะวิทยากร 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
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 6.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  80,000.-บาท 
8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้
 9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดขึ้นได ้
 9.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

           
(5) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน   

“ดินและน้ า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รัก
ดูแล เพ่ือมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” ค าขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงความเป็น “นักอนุรักษ์” 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้คนไทย 

อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมพระ  ตระหนังถึงความส าคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้จัดท า “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแ วดล้ อม ” เพ่ื ออบรม ให้ ค วามรู้ แก่ ป ระชาชน เกี่ ย วกับ การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.  วัตถุประสงค์                         

2.1 เพ่ือให้เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2.2 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 
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2.3  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
2.4  เพ่ือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ 
3. กลุ่มเป้าหมาย                  

เยาวชนและประชาชนในพื้นที่    
4. วิธีการด าเนินการ 

 ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย   
5. ระยะเวลาด าเนินการ    
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)   
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
7. งบประมาณด าเนินการ 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  40,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    

9.1 เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

9.2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทาปัญหา
สภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

9.3 เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
9.4 เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

(6) โครงการรักน้ ารักป่ารักษาแผ่นดิน 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน   

“ดินและน้ า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รัก
ดูแล เพ่ือมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” ค าขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงความเป็น “นักอนุรักษ์” 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้คนไทย 
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อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมพระ  ตระหนังถึงความส าคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้จัดท า “โครงการรักน้ ารักป่ารักแผ่นดิน” เพ่ือ
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3.  วัตถุประสงค์                         

3.1 เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.2 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

3.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
3.4 เพ่ือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. กลุ่มเป้าหมาย                  

เยาวชนและประชาชนในพื้นที่    
4. วิธีการด าเนินการ 

 ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย   
5. ระยะเวลาด าเนินการ    
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
7. งบประมาณด าเนินการ 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    

9.1 เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

9.2 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทาปัญหา
สภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

9.3 เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
9.4 เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลท่าจ าปา  
 
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พุทธศักราช 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม 
และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก 
รูปแบบ นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลท่าจ าปา (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม  มี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  เด็กและเยาวชนต าบลท่าจ าปา  จ านวน 50 คน 
 เชิงคุณภาพ   เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

4.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
4.3 ด าเนินการตามโครงการ 
4.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

6. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  20,000 บาท 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 9.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 

(2) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถ
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหา
ต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนในเขตต าบลท่าจ าปา โดยมีวัตถุประสงค์ 
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เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  สังคมและ
ประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของ  
ยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครองและนักเรียน ในพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปา 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศพด. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
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 10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ้งสู้การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษะรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ   ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

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

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น   
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา  ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน   ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร 
             



 

44 
 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ 
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

3.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
3.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย    1 ครั้ง 
3.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

5.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด อบต. 
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9. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย         
  1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

9.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการ
พัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
น าไปสู้การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น    ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน เชิงภารกิจของ
รัฐ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 2.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 2.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเข้ามาท างาน 
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3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558   
 5.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

5.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
5.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ผลผลิต 
      - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 

                - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
9.2 ผลลัพธ์ 
      - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อย
กว่า 90 % 
      - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ 
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
      - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

(2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ 
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บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 59 ที่ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และ
ลูกจ้าง  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครพนม 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 2.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 2.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 5.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 5.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

9.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลฯ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

(4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ 
ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
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ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโซ่ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 9.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

9.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

(5) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
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2.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
2.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
2.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
3.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 5.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 

5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
5.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
5.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
5.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 9.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็น 
 

(6) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 
1 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้ น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ 
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
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มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาให้ความส าคัญ  เพ่ือป้องกันการใช้
งบประมาณที่ไม่สมควร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจึงได้จัดท า “มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 5.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

กองพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบล 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
9.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
9.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
(7) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า 
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บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน 
ต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 59  ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น   จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาทุกโครงการและกิจกรรม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โครงการที่ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบหอกระจายข่าว 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาและชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 5.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
9.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่

จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
(8) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบล  ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ ต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้
ขึ้นมา 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ  
 2.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
 2.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
 2.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จงัหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
 5.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด  
 5.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
 5.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
 5.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
 5.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 ฉบับ  
 9.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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(9) โครงการบริการจัดเก็บภาษีเชิงรุก 

1. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนาต าบลในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล ยัง
ต้องมีภารกิจหน้าที่ใน การจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ นของตนเอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายอ านาจ
การปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการของ
ตนเอง โดยการเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วน ร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา สามารถด าเนินงานจัดเก็บรายได้เข้าบ ารุงท้องถิ่น ได้ตามบทบัญญัติ ข้างต้น ที่ผ่านมานั้นพบว่า
จุดอ่อนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา คือ การขาดการ ประชาสัมพันธ์การบริหาร
จัดการภายในองค์กร ท าให้เกิดช่องว่างความไม่เข้าใจในระบบบริการจัดการระหว่างชุมชน กับหน่วยงานของรัฐ 
รวมทั้งภาพพจน์ ข่าวสาร ที่ประชาชนได้รับจากสื่อต่าง ๆ มักเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีนัก ถึงแม้ว่า  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปาจะมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้แต่ประชาชนทั่วไปส่วนมาก  ยังไม่
เข้าใจระบบการท างานและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล การท างานจึงขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ไม่สามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและให้การจัดเก็บรายได้จากภาษีประเภทต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา ที่กระท าได้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 นั้น สามารถด าเนินงานได้อย่างมีปะสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจึงจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและลด 
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน นั้น  

2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการท างานและบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

2.3 เพ่ืออ านวยความสะดวก ความรวดเร็วในการช าระภาษีและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีได้ช าระภาษีในห้วงระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  
2.5 เพ่ือเป็นการลดจ านวนลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้น้อยลง  

3. เป้าหมาย  
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาและผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  

4. พื้นที่ด าเนินการ  
เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 ก าหนดแผนการออกให้บริการประชาชนและลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนในการช าระภาษ ี 
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5.2 จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือขออนุมัติโครงการฯ  
5.3 ส ารวจรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
5.4 จัดท าหนังสือแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และหอกระจายข่าวประจ า

หมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีทราบ  
5.5 เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจกให้กับประชาชนฟรีและให้ความรู้

ความ เข้าใจในการจัดเก็บภาษีแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในวันออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่  
5.6 เตรียมเอกสาร/ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ เพื่อบริการรับช าระภาษีอากรต่าง ๆ  
5.7 ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ตามแผนที่ก าหนด  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564)  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

9.2 ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างแทจ้ริง  

9.3 ประชาชนได้รับความสะดวกในการช าระภาษีและ พึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 9.4 การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท เป็นไปตามเป้าหมาย, ห้วงระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  

9.5 องค์การบริหารส่วนต าบลมีลูกหนี้ภาษีค้างช าระน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
 
(10) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค า
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการ
ตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแ ก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน  
และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ฯลฯ) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้าน
การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 9.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

(11) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าว
ได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ มากที่สุด โดยน าแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงมีการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
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 5.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 5.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 5.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 5.5 จัดให้มีป้ายภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 5.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ  
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง  ต่อเนื่องทุกปีนั้น  
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโซ่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 2.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  

2.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สั้นลง  
 3.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลท่าจ าปา 
 3.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
 3.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 3.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 5.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 5.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที ่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รององค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ  
 5.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
 5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
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 9.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 9.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 9.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร  ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน   
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ  พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้มากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ  
ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองาน
บริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  

2.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้  
 2.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ  
 2.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงาน ได้  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 5.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 5.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน  
 5.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  5.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  5.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  5.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  5.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  5.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  5.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
  5.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 5.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
 5.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 9.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
 9.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับ บริการ  
 9.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
   

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี  จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้น
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวัน
เฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร า
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรี
ไทย ของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับ
การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว  
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 67  
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่  
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  
 1.1 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม  
 1.2 เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป  
 1.3 เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ  
 2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
3. เป้าหมาย  
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน  16  คน  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
 5.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา
ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่
ละหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 5.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเหน็ชอบ  
 5.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ีโดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเป็นประธานในพิธี  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
9. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
 9.1 ผลผลิต  
 - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
 9.2 ผลลัพธ์  
 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่ 
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เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ  ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
 2.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 5.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
 5.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม  ภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีระบบควบคุมภายในของแต่ละส านัก/กอง  ท าหน้าที่ ตรวจสอบและประเมินผล
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ   
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี  
ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การ ด าเนินการทางวินัย และมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 2.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
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5. วิธีด าเนินการ  
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  
 9.2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น 
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา  รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
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5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 5.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
 5.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
 5.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปาตามคู่มือ  ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ 
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การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย 
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือ  ประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
3. เป้าหมาย  
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคก์าร บริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามี มูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ  
 5.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
 5.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  
ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปาจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา โดยมีส านักงาน
ปลัด อบต. เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน  สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
 5.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
 5.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
 5.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 5.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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 5.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 5.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา” 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม สามารถตรวจสอบได้  
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
 2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
  2.2.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
  2.2.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
  2.2.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
  2.2.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
3. เป้าหมาย  
 3.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง  
 3.2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. .......... จ านวน 1 ชุด  
 3.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 1 ฉบับ  
 3.4 แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
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5. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
 5.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 5.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
 5.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ……………. เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  
 5.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  
 5.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 5.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
7. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปาให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
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 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปามีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปาและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 90 คน (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน/หมู่บ้าน จ านวน 
80 คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 30,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  
 รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
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อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จึงได้จัดท ามาตรการ  
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
 2.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
 2.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3 เป้าหมาย/ผลผลิต  
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
5. วิธีด าเนินการ  
    จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 - แผนการด าเนินงาน  
 - แผนอัตราก าลัง  
 - แผนการจัดหาพัสดุ  
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/ส านัก  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
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มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา” 

 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  จึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ  
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 2.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 2.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ตามร้านค้าชุมชนตามชุมชน/
หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว  
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
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7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/ส านัก  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

 
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ด าเนินการจัด โครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าจ าปา  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโซ่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
 2.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 2.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 2.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
 2.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 5.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
 5.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 5.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
 5.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
 5.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
 5.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
 5.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 5.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน ตามห้วงระยะเวลาการจัดท า
แผน  
 

7. งบประมาณด าเนินการ  
 ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 30,000  บาท  
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
 9.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
 9.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี อบต. 
 9.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
 9.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 9.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ อบต.สัญจร 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท า โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลสัญจร เพ่ือส ารวจ
ความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาด าเนินการให้บริการ 
ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรื อร่วมมือกับ 
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องค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด 
เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
 2.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปากับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
 
3. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 ก าหนดให้ออกโครงการเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
5. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาทั้งหมด  
 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
 6. วิธีด าเนินการ  
  - จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  - จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
  - ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชน ทั้ง 16 ชุมชน  
  - ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
  - ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
  - น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
  - ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 



 

81 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ก าหนดออกโครงการเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ตามห้วงระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 30,000 บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าจ าปา อย่างทั่วถึง  
 9.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 

มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้าน
การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการ
แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
 2.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
 2.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  
3. เป้าหมาย  
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่  
4. วิธีด าเนินการ  
 4.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
 4.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
 4.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.  
 4.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
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 4.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
5. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  
6. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 8.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
 8.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
 2.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ  
 2.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
3. เป้าหมายการด าเนินการ  
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีการด าเนินการ  
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
 9.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้
ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
3. เป้าหมาย  
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน  
4. วิธีการด าเนินการ  
 4.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
 4.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
5. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
6. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด กองคลัง และ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 8.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
 8.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
 
 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาจึงได้จัดท าโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ าปา เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายก าหนด  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 2.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 2.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. 
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
 5.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 5.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
 5.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  
 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2 คน  
 (2) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    2 คน  
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ       2 คน  
 (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 (5) นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย
แล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
  4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  
  5.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
  5.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
  5.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
  5.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมตัวชี้วัด  
  5.9 การติดตามและประเมินผล  
  5.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการ แก้ไขต่อไป  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น  
 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  
 

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.  
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกอบต. ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด  
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
 5.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 5.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
 5.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 9.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
 9.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบ คลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
 2.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
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 2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
3. เป้าหมาย  
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดบัที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
4. วิธีด าเนินการ  
 4.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
 4.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
 4.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
 4.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ  
5. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
 8.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
 8.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้  
 8.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
 9.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
 9.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 9.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
 9.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น  
 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้  
 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 2.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 2.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 2.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
5. วิธีด าเนินการ  
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 9.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 9.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น  
 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ  กระท าผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ  
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ 
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงได้จัดท า
โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สิน และหนี้สิน  
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และและสมาชิกสภา อบต.   มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
 2.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และและสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาสภา อบต.  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.  เข้ารับการ
อบรม  
 5.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 5.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด งานนิติการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 9.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและ หนี้สิน  
 9.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
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 9.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
 

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
1. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล    
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่  
 2.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
5. วิธีการด าเนินการ  
 5.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  
 5.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ทีร่ับผิดชอบ  
 5.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
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 5.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
9. ผลลัพธ์  
 9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
 9.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
 9.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
10. ตัวช้ีวัด  
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 27 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
         ท้องถิ่น  
         4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
 

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ 
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
2. วัตถุประสงค์  
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
 5.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได ้ 
 9.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 2.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
4. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
5. วิธีด าเนินการ  
 5.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
 5.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 5.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
 5.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
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 5.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 5.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
7. งบประมาณด าเนินการ  
 ใช้งบประมาณ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 9.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 9.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 


