
ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี  ๑ 
 

๑. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
พนักงาน ส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างอบต.พลับพลา 
๒.  หลักการและเหตุผล 
     ในสภาพสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบท้ังด้านเทคโนโลยี การสื่อสารท่ีรวดเร็ว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  ดังนั้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติในสภาพการปัจจุบันนี้  การให้
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   จึง
เป็นเรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วน
หนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และประสบการณ์ท่ีดีสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทํางาน
และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ให้เกิดการพัฒนาท้ังภายในหน่วยงาน
และตําบลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกๆด้าน  จึงจัดทําโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประจําปี ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานท่ีต่างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองค์กรและชุมชน 
    ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์  การปรับทัศนคติท่ีดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง ผู้บริหารท้องถ่ิน  
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
 ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการทํางานให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
        ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
       คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.  วิธีดําเนินการ 
        ๖.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
         ๖.๒  ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงาน 
         ๖.๓  ดําเนินการตามโครงการ 



                                                              ๒๐ 

๖.๔  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
          ๗.๑  อบรมท่ีสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๑  วัน 
          ๗.๒  ไปศึกษาดูงาน  จํานวน  ๑  วัน 
๘.  งบประมาณดําเนินการ 
         ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
         สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         ๑๐.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานท่ีท่ีศึกษาดูงาน  
เพ่ือนํามาพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๑๐.๒  เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี สร้างทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่างผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
       ๑๐.๓  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
สามารถนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา และชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
      ๑๐.๔  เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม  ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 

                                           ลําดับท่ี  ๒ 
๑. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอบต.พลับพลา” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังนี้การฝ่าฝันหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัยซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทําประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดย
จะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการได้แก่ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกท่ีดี
ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืน
หยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดม่ันในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้สํานักงานก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 



            ๒๑ 
 
พลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้

ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทําการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือสํานักงานก.พ. ท่ีนร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา” ข้ึนเพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
๓.๒  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓  เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 

๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนตําบลพลับพลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเปิดเผยเป็นการ

ท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
 



            ๒๒ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
                                                        ลําดับท่ี  ๓ 
 

๑. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิด
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารง
ตําแหน่งในองค์กรต่างๆท้ังในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบท้ังนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดย
กําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก้
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเพ่ือป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลพลับพลา
เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีจิตสํานึกค่านิยมและ

วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริตมุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันม่ันคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

๔. เป้าหมาย 
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



            ๒๓ 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
จัดประชุมประจําเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างมีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

ลําดับท่ี  ๔ 
 

๑. มาตรการ “จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
ท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงาน
ต่างๆเช่นสํานักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริต
ในองค์กรซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วยเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญท่ี
จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมท้ังเป็น 

 



๒๔ 
 

ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ี
ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให ้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๖.๒. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖.๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๖.๔. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖.๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

                                                            ลําดับท่ี  ๕ 
๑. โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทําให้
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ี ไม่เคยมีหิมะ
ตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆ ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกัน
และแก้ไขภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม_เป็น
แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้
พ้ืนท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไข 



๒๕ 
 

ปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อนในพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่
สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น สํานักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ี
ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมท้ังเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน 
๓.๒  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน

ตําบลพลับพลา 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน 
๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 

ร้อนแก่ประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จํานวน ๕๐๐ ต้น 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีดําเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถ่ินเข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี ให้จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือ

ปลูกต้นไม้ 
๖.๓ จัดซ้ือกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔  ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
๑๑,๘๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๒  ทําให้เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



๒๖ 
 
๑๐.๔  ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
 

ลําดับท่ี  ๖ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ท่ียากจนของราษฎรพร้อมท้ังได้
พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆท่ัวประเทศโดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้
สําหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วยดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพัฒนาราษฎรผู้
ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอยู่แท้จริงโดยมี
หลักการสําคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นข้ันตอนตามลําดับความจําเป็นประหยัดการพ่ึงพาตนเองส่งเสริม
ความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ท่ีเหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและความพร้อม
ของเกษตรกรได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึง
จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นหนึ่งใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลพลับพลา 
๓.๒ สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
๓.๓ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ท่ีมีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลพลับพลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมให้กับผู้ร่วมโครงการ 
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
       ๕๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 



๒๗ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างเสริมอาชีพ 
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
๑๐.๓ มีรายได้เพ่ิมข้ึนลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
๑๐.๔ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลําดับท่ี  ๗ 
 

๑. กิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมใน
การรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖ ) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้
เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและ
สติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา ๒๕ 
กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัด กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) ข้ึนเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึน
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีได้ผลท่ีสุดโดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตการยึดม่ันในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดย
ชอบไม่คดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวมตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระทําใดๆและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก

รูปแบบ 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 



๒๘ 
 

๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา จํานวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถนําความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับ

ใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
๕.๑  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๕.๒  ดําเนินการตามโครงการ 
๕.๓  สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

 

๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
-   

๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๓  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
ลําดับท่ี  ๘ 

 

๑. กิจกรรม  “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านท่ีทําให้เกิดปัญหาเช่นผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญ
ของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไมรู้จักการประมาณตนซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติดังนั้นจึงควรทําให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักความพอเพียงปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมี
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติจึงได้
จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ข้ึนเพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 



                                                                                                                  ๒๙ 
 
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความ
เป็นไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้
เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและ
สติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝั่งให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ 

๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๔. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๑๐๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็น

คุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
๕.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๕.๒ ดําเนินการตามโครงการ 
๕.๓ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

. งบประมาณดําเนินการ 
-    

๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 
 



๓๐ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ี

เกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุข 
 

ลําดับท่ี  ๙ 
 

๑. กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ
ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี ๓  เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือประเทศไทยมี
ศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้นการบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึนเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครองท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนท่ีส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนดและต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ท้ังนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีได้สร้างความขมข่ืนใจ
ให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านานซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจบ่ันทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซ่ือสัตย์สุจริตของคนทํางาน 

 



๓๑ 
 

ราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวน 
มากและมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ินอาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออก
นอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐท่ีคนทํางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ
จัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ปี 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
๖.๓ จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 



๓๒ 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ปีจํานวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ลําดับท่ี  ๑๐ 
 

๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒. หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้มีศักยภาพโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรมเพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเป็นเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๕๖  มาตรา ๖ ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้นต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทํางานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 



๓๓ 
 

๓.๓  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาทํางาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน ๑ มาตรการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑  กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งต้ังโยกย้ายโอนเลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันท่ี  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

๖.๒  นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน ๑ มาตรการ 
- เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

๑๐.๒  ผลลัพธ ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาไม่น้อยกว่า 

๙๐ % 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าท่ีได้ 
 
                                                                   ลําดับท่ี  ๑๑ 

 
๑. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
 



                                                                                                                                       ๓๔ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน้าทีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีหน้าท่ี
ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลานั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับสํานักกองและฝ่ายต่างๆ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทําให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗  ท่ีกําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชน
ได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ี  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อํานาจหน้าท่ีในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย  ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่
มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษา
ราชการแทน  มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยากจึงจําเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 



                                                                                                                           ๓๕ 
 
๓.๓  เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และหัวหน้า
ส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

ลําดับท่ี  ๑๒ 
 

๑. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซ่ึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน 

 



                                                                                                                           ๓๖ 
 
ข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันท่ี  ๒๔  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตําบล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขงพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหาร
ส่วนพลับพลา  โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ
และพนักงานส่วนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วน  และพนักงานส่วนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

๖.๓  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย 
เจ้าหน้าท่ีให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลรวบรวมและ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล
เสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  
ลงวันท่ี  ๒๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ช่วงระยะเวลามีนาคม – เมษายน  และกันยายน – ตุลาคม 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

- 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 



                                                                                                                           ๓๗ 
 

ลําดับท่ี  ๑๓ 

 

๑. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีและดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้องซ่ึงถือเป็น
เรื่องสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนทองถ่ินจะต้องทําตามกฎหมายระเบียบและมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือท่ี
เก่ียวข้อง 

๓.๒  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปีงบประมาณ   วันท่ี ๑ ตุลาคม   ถึงวันท่ี ๓๐  กันยายน  
๘. งบประมาณดําเนินการ 

- 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวข้อง 

๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑๐.๓  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

ลําดับท่ี  ๑๔ 

 

๑. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 
 



                                                                                                                                  ๓๘ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีซ่ึงกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
๓.๒  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔.๒  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๖.๒  จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 
๖.๓  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
๖.๖  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
๖.๗  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
                                                       ลําดับท่ี  ๑๕ 

 

๑. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 



๓๙  
 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๓  เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวของกับผู้เสนองานในการ

จัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้อง

กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

- 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑๐.๒  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓  มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 
                                                       ลําดับท่ี  ๑๖ 

 

๑. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้  ดังนั้น  การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตมีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

 



                                                                                                                        ๔๐ 
 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
อํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ท้ังนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖   มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม  โดยพิจารณา
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาว
ท่ีจะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ินจึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓  เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ี 

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๘  จาํนวน ๔ ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศดังนี้ 
- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 

๖.๒  นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ได้แก่  ทางเว็บไซต์บอร์ด  ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒  – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

- 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 



๔๑ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ 
จัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 

 
ลําดับท่ี  ๑๗ 

 

๑. “กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลาเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลยื่นคําขออนุมัติอนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอํานาจ
หน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  ติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการท่ีเชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ท้ังในด้านเอกสารการส่งต่องานระบบการรับเงินและกําหนดระยะเวลาดําเนินการของ
แต่ละกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ให้บริการตามลําดับจัดสถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆเพ่ือให้บริการท่ีดีกับประชาชนเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตาม
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดิน
และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท้องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและ
ด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ําการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิดการจัดการน้ําเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ 



๔๒ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้าน
น้ําเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ําการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่
แหล่งกําเนิดการจัดการน้ําเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 

๖.๒  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

ลําดับท่ี  ๑๘ 
 

๑. โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  การจัดทํา
งบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินนั้นองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่การท่ีจะทราบ
ถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 



๔๓ 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้นจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  ประกอบกับการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของตัวชี้วัดท่ี ๑ มิติท่ี ๒ 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพ่ือประโยชน์ในท้องถ่ินลูกจ้างและพนักงานจ้างอีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
๓.๒  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการโดยยึด

ประโยชน์สุขของประชาชน 
๓.๓  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓.๔  เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน ๑ ครั้งต่อ
ปี 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการและดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
๖.๒  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
๖.๓  สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
๖.๔  ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
๖.๕  ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไปงบดําเนินการหมวดค่าใช้

สอยประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการจ้างสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐บาท/ปี 

 



๔๔ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ผลผลิต 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  

จํานวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

ลําดับท่ี  ๑๙ 
 

๑. กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากท่ีสุดประกอบกับในปีท่ีผ่านมา  ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและ
ได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้สั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติราชการใดๆ  

ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 



๔๕ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติปรับปรุงข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖.๓  ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๖.๔  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สํานักในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ี 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

ลําดับท่ี  ๒๐ 
 

๑. โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี
เป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็นการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการ 



๔๖ 
 

ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุดเม่ือประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
๓.๓  เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
๓.๔   เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน 
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๖.๔.๑  ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
๖.๔.๒  ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
๖.๔.๔  จัดให้มีกลjอง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 

ประชาชนท้ังเวลาทําการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗  การมอบอํานาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 

๖.๕  มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 



๔๗ 
 
๖.๖  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการเพ่ือนําจุดบกพร่องในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  กองคลัง  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓  มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ

บริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน

ได้ 
 

ลําดับท่ี  ๒๑ 
 

๑. มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้นก็เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญคุณสมบัติความรู้
ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้นการดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการกระจายอํานาจการตัดสินใจการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซ่ึงเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 



๔๘ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งต้ัง  มอบหมาย  คณะผู้บริหารปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

๖.๒   ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
๖.๓  สําเนาคําสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส่วนราชการทุกส่วน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการการดําเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ลําดับท่ี  ๒๒ 

 

๑. มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้บัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ
ท่ีบัญญัติอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้  การท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการใน
เรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียวก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆเกิดข้ึนได้ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน  องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๓.๒  เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน ๕ เรื่อง 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

พิจารณา 



๔๙ 
 
๖.๒  ออกคําสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าท่ี  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐  ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

ลําดับท่ี  ๒๓ 

 

๑. มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคารต่อเติมดัดแปลงอาคาร
เป็นต้นซ่ึงล้วนแต่เก่ียวข้องกับสิทธิหน้าท่ี  และเสรีภาพของประชาชน  การท่ีจะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจ
เป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า  และอาจเป็นช่องว่างท่ีทําให้เกิดการทุจริตข้ึนมาได้  ดังนั้น  จึงได้
กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไป
อย่างรอบคอบ 

๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ี 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖. วิธีดําเนินการ 

เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 
 



๕๐ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ลําดับท่ี  ๒๔ 

 

1. มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าท่ีต้องทํา
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่
กับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสํานักกองและฝ่ายต่างๆ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทําให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตาม โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖  และมาตรา ๓๗  ท่ี
กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ี  สั่ง  อนุญาต  
และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล อํานาจหน้าท่ีในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย  ในกรณีท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบล
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจ 

 
 
 



๕๑ 
 

หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก  จึงจําเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมาย
อํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
๔. เป้าหมาย 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และหัวหน้า
ส่วนราชการ  จํานวน ๔ ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
๖.๒  จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
๑๐.๑ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 



๕๒ 
 

ลําดับท่ี  ๒๕ 

 

๑. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันท่ี ๘ มีนาคมของทุกปี  จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซ่ึงความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพ่ือทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม  ซ่ึงเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของ
พระองค์ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้
มีโอกาสและไดพระราชทานให้วันท่ี ๑ เดือนสิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปีเพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึง
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้สามารถเทียบเท่า
สตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๗ (๖) ท่ี
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่นโดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีความขยันหม่ันเพียรซ่ือสัตย์สุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป 
๓. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุขสังคม

สงเคราะห์ฯลฯด้วยความเสียสละเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 
๓.๒  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและกําลังใจในการ

บําเพ็ญตนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  จํานวน ๑๘ คน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสตรีดีเด่นประจําปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาทราบท่ัว
กันเพ่ือให้แต่ละตําบลดําเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ตําบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 



๕๓ 
 
๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายชื่อสตรีดีเด่นท่ีผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร

ทราบและเห็นชอบ 
๖.๕  ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯในวันสตรีสากล จํานวน ๑ 

ครั้ง/ปี  โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นประธานในพิธี 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

- 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีท่ีเป็นบุคคลต้นแบบท่ีดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 

 
ลําดับท่ี  ๒๖ 

 

๑. มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริตดังนั้นวิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ี
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการดําเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่ง
สําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัย
จากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดทํามาตรการ 
“จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตตามแนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีข้ึนเพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 

 



๕๔ 
 
๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

 
ลําดับท่ี  ๒๗ 

 

๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ท่ีทําการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี 
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้
ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์  สํานักงานปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ี ประชาชน 
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้ สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 



๕๕ 
 
๓.๒  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

พลับพลา 

 

๔. เป็าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน   ๑  แห่ง 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑   มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒   มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๖.๓  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริ หารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด 

๖.๔  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖  มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
๖.๗  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
ลําดับท่ี  ๒๘ 

 

๑. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 



๕๖ 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 

การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ   และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาข้ึน 

๒.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่ายจ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
๓.๑  ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๒  ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
๓.๓  ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
๓.๔  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

๔. เป้าหมาย 
๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จาํนวน ๑ แห่ง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  จํานวน  ๑  ชุด 
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูล

ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลพลา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน  ๑  ฉบับ 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

๖.๑   จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๖.๒  เม่ืออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๖.๓  จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๖.๔  จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๖.๕  จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๖.๖  จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม  เป็นต้นไป ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๘. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

 



๕๗ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ณ สํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนตําบลพลับพลา 
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

ลําดับท่ี  ๒๙ 

 

๑. กิจกรรม  “จัดทําประกาศ  เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  การบริหารงานบุคคล” 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗  และมาตรา ๙  กําหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทข้ึนไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังตําบล ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 



๕๘ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 

 
ลําดับท่ี  ๓๐ 

 

๑. กิจกรรม  “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริ หารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้     ต้องมีความ
โปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติ มิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ งานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ

เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปีและการจัดซ้ือจัดจาง จัดหาพัสดุ

ต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ 
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒  –  ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๕๙ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับท่ี  ๓๑ 

 

๑. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗  และมาตรา ๙  กําหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลท่ีสําคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
๓.๓  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า  ๗  ช่องทาง 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์ 

เคลื่อนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจํา 

และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน/ 

การจัดแถลงข่าว 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 
 



๖๐ 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

 
ลําดับท่ี  ๓๒ 

 

๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามท่ี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรกครองส่วนท้องถ่ิน นํา
แผนชุมชนสู่การปฏิบัติซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ   
เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัด
ให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาท้องถ่ิน 
๓.๒  เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
๓.๓  เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.๔  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
๓.๕  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 
๓.๖  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลพลับพลา  สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 



๖๑ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒  ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๖.๔  จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
๖.๕  ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
๖.๖  จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
๖.๗  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
๖.๘  จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้สํานักงานปลัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๖.๙  ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน   ๑๘  หมู่บ้าน ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ – เมษายน  

๘. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน  ๑๘,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบล 
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
 

ลําดับท่ี  ๓๓ 

 

๑. การดําเนินงานศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ี อยู่ ในอํานาจหน้าท่ี ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 
 



๖๒ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๓.๒  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล

พลับพลา 
๓.๓  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้ เสียท่ี

เก่ียวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมี คุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

๕. วิธีดําเนินการ 
๕.๑  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๕.๓  นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและ

เร่งด่วน 
๕.๔  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

ร้องเรียน ดังนี้ 
๖.๑  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.๒  ทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๒๐๐๔   ทางโทรสาร  หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๑๗๘๘ 
๖.๓  ทางเว็บไซต์ http://www.tambonplubpla.go.th 
๖.๔  ทางไปรษณีย์  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  หมู่ท่ี  ๒  ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๙.๒  สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๙.๓  แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 
 



๖๓ 
 

ลําดับท่ี  ๓๔ 

 

๑. กิจกรรม  “จัดตั้งศูนย์และและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต กําหนด
ช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ี อยู่ ในอํานาจหน้าท่ี ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  และแต่งต้ังเจ้าท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต กําหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 

๓.๓  เพ่ือทราบข้ันตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

๔. เป้าหมาย 
มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  ช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์   

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑  จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  กําหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   

๕.๒  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.๓  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ฯ  กําหนดช่องทางการร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์   

๙.๒  สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
รวดเร็ว 

 



๖๔ 
 

ลําดับท่ี  ๓๕ 

 

๑. กิจกรรม  “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ี
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๓.๒  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม

ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

๔. เป็าหมายการดําเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕  วันทําการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
- 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
๑๐.๒  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
ลําดับท่ี  ๓๖ 

 

๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หมวด  ๑  องค์กรจัดทําแผนพัฒนา  ข้อ ๗ (๒)  และข้อ  ๙  กําหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรหกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาข้ึน 



๖๕ 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบลฯ  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลากําหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน   ๑๐    คน  
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนพลับพลาบางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง  ๒  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ  กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาแทน
กรรมการฯ  ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน  ๔๕  วัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
หมวด  ๑  องค์กรจําทําแผนพัฒนา  ข้อ  ๗(๒)  และข้อ  ๙  ท่ีกําหนด 
๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโยบายและแผน  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  
สุจริต  และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

ลําดับท่ี  ๓๗ 

 

๑. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล  ประจําปี 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้างใหม่และมี
จํานวนหลายฉบับด้วยกัน  ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของกรกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้จัดทําโครงการ  อบต.สัญจร  ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี  ข้ึน  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง 
 



๖๖ 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน  และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ   อีกทางหนึ่งด้วย 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้นําองค์กรประชาชน  เช่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกํานัน  ผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา
ตําบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คน 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ๕.๑  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 ๕.๒  แต่งต้ังคณะทํางาน 
 ๕.๓  วางแผนกําหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี  การฝึกอบรม  พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
 ๕.๔  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๕.๕  ดําเนินโครงการตามวัน  เวลา  ท่ีกําหนด 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๗.  งบประมาณ 
 ๑๘,๐๐๐  บาท 

 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
 
 

ลําดับท่ี  ๓๘ 

 

๑. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  (ประชาคม)  ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  กําหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  กับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง  ๑๘  หมู่บ้าน 



๖๗ 
 
๕.  วิธีการดําเนินการ 
 ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาอย่างแข็งขัน  สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  
กําหนดให้ภาคประชาคม  (ตัวแทนประชาคม)  ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาในหลายๆ  
ส่วน  เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็นกรรมการเปิดซอง
สอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ 
 ๕.๒  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เพ่ือเรียนรู้ทํา
ความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ  จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
๗.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
 ๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
 ๙.๒  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 

ลําดับท่ี  ๓๙ 

 

๑. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  ประจําปีงบประมาณ  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  ซ่ึงจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายท่ีกําหนด  โดย
ผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน  
ดังนั้น  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง.  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการบัญชี  และด้านอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง 



๖๘ 
 
 ๓.๓  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายท่ีกําหนด 
 ๓.๔  เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวยว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 ๓.๕  เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานครู  และเจ้าหน้าท่ีศูนย์เด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/สํานัก  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป  ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ 
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ  รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานรับตรวจ 
 ๖.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมท้ังการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 ๖.๔  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด  เพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 ๑๐.๒  ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓  การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน  ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
 ๑๐.๔  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 
 
 

 

 



๖๙ 

ลําดับท่ี  ๔๐ 

 

๑. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้  รายงานต่อผู้ กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ  กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้มี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวยเงินแผ่นดินกําหนด  เป็นประจําทุกปี  
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๓.๒  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ  กําหนด 
 ๓.๓  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกําหนด 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/สํานักขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๖.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กร 
 ๖.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๖.๓  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ  ปย.๑  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.๒ 
 ๖.๕  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ดําเนินการรวบรวม  เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อง  ๖  ระดับองค์กร  และนําเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดทําส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๐.๒  ลดโอกาสความผิดพลาด  ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 



๗๐ 
ลําดับท่ี  ๔๑ 

 

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ในอดีตท่ีผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ  ไป  ซ่ึง
อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  โดยส่วนใหญ่  จะ
เน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเยียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้  
ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึง
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงาน
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหล
ทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์  ท้ังนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน  และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ข้ึน 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ้อนหรือไม่จําเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ  ท่ีอาจมีข้ึน 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 ๓.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เง่ือนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงขอหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ซ่ึง
จะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ๕.๑  แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ 
 ๕.๒  ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



๗๑ 
 
 ๕.๓  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ  เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ 
๖.  สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา / ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
   

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 ๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๒  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่า 
 ๙.๓  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๙.๔  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๙.๕  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ ๖  ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๑๐.๒  กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  ๘๐  ได้ดําเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔  มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕  ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ  ๘๐  ในระดับมาก) 
 

ลําดับท่ี  ๔๒ 

 

๑. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาในฐานะหน่วยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม  
หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียงหาย  ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 



๗๒ 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพ่ือควบคุมความเสี่ยง  ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (ระดับ
องค์กร)  จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 ๖.๒  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลานําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปอ.๓)  ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด  และรายงานผลการดําเนินการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ  (ระดับส่วนย่อย) 
 ๖.๓  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลารายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่  หรือจะต้อง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๕  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 ๑๐.๒  มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาท่ีกําหนด 



๗๓ 

ลําดับท่ี  ๔๓ 

 

๑.  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง  การโอน  ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ  การวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  
ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  
แต่งต้ัง  การโอนย้าย  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนข้ันเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัด  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นไปอย่างโปร่งใส  และ
สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ังการโอน  
ย้าย 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล  พนักงานครูส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ท่ีมีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  ย้าย 

- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลบริหารงาน 
บุคคลในการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  และ  ก.อบต. 
จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
- ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการแต่งต้ัง 

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
- การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรม 

การพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จะออกคําสั่งแต่งต้ังได้ต้องไม่ 

ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลารับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด) 
 
 



๗๔ 
 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 

- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ 
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  และ  ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความ 
โปร่งใส 

- มีการออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี

ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจะออกคําสั่ง 

แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลารับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด  
(ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

- แต่งต้ังกรรมการการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลบริหารงานบุคคล  ใน 
การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ 

- มีการการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน  มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
เช่น  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ  การรักษาวินัย  การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม  และข้อมูลการลา  เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม  ตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผล 
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 



๗๕ 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ  โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ  การโอน  ย้าย  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 

ลําดับท่ี  ๔๔ 

 

๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย  และการใช้ 
    ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ  จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย  เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็
เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกต้อง  มีความสุจริต  
ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้  การรับ  จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่าย  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 -  มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -  มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
 -  สรุปผลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ  เช่น  
ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 



๗๖ 
 

๗.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๙.  ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ทําให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

ลําดับท่ี  ๔๕ 

 

๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุกข้ันตอน  ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน  เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
  ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง  ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา 
 ๓.๒  เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 
 



๗๗ 
 
 ๖.๒  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๘  มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 ๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ้างทุกครั้ง  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

ลําดับท่ี  ๔๖ 

 

๑. โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะบริหาร
สัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้
ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจรับ  กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าท่ีตาม
ข้อบังคับ  อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๔๘  ร่วมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และเข้าใจเง่ือนไขข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี  เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าท่ีท่ีตนเองได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีแล้ว  
อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ  อ.อ.ป.  หรือบุคคลอ่ืน  นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง  อาญา  วินัย  หรือ
อาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง  ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง  เพ่ือความโปร่งใส  จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง  เพ่ือให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้  ความเข้าใจ  ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ทําหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
๔.  เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 



๗๘ 
 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๓  ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 

ลําดับท่ี  ๔๗ 

 

๑. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล 
     ในสภาพสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลกระทบท้ังด้านเทคโนโลยี การสื่อสารท่ีรวดเร็ว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  ดังนั้น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติในสภาพการปัจจุบันนี้  การให้
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   จึง
เป็นเรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วน
หนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และประสบการณ์ท่ีดีสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทํางาน
และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ให้เกิดการพัฒนาท้ังภายในหน่วยงาน
และตําบลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกๆด้าน  จึงจัดทําโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประจําปี ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และ
พนักงานจ้าง  ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานท่ีต่างๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองค์กรและชุมชน 

 



๗๙ 
 

       ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์  การปรับทัศนคติท่ีดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่าง ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิก
สภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง 
       ๓.๓  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  และความซ่ือสัตย์สุจริตในการทํางานให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
       ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 

๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
       คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.  วิธีดําเนินการ 
        ๖.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
         ๖.๒  ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปศึกษาดูงาน 
         ๖.๓  ดําเนินการตามโครงการ 

๖.๔  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
          ๗.๑  อบรมท่ีสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๑  วัน 
          ๗.๒  ไปศึกษาดูงาน  จํานวน  ๑  วัน 
๘.  งบประมาณดําเนินการ 
         ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
         สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         ๑๐.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานท่ีท่ีศึกษาดูงาน  
เพ่ือนํามาพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๑๐.๒  เกิดความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี สร้างทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่างผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
       ๑๐.๓  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
สามารถนําความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา และชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
      ๑๐.๔  เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม  ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 



๘๐ 

     ๑๐.๕  ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  มี
ความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

  
ลําดับท่ี  ๔๘ 

 

๑. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็นกลไกสําคัญท่ี
ใช้สําหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซ่ึงอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  ส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตําบล
และลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน  เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้  อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๒  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท  หน้าท่ีของตนเองมากข้ึน  

๔.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๓๖  คน 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  จัดคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม 
 ๖.๒  แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ  เช่น  การจัดซ้ือจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ฯลฯ 
 ๖.๓  สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๘๑ 
 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าท่ี  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๑๐.๒  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 

ลําดับท่ี  ๔๙ 

 

๑. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เก่ียวข้องกับหลายองค์ประกอบ  และ
หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน  อันได้แก่  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมา
จากการเลือกต้ังฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าท่ีของตนอย่าง
เข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร  และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน  เก่ียวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน  จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเป็นส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และการมีส่วนร่วม
ในการทํางาน 
 ๓.๒  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    

๔.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๓๖  คน 

๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  เช่น   
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด   
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จํานวน  ๒  ศูนย์   
 ๖.๒  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีนําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 



๘๒ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

ลําดับท่ี  ๕๐ 

 

๑. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ ของ
พวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ี รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช่
ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชั่นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ท้ังนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน  
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –  ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้ 
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นในระดับ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
 



๘๓ 
 

ลําดับท่ี  ๕๑ 

 

๑. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จําเป็นท่ีทุกภาคส่วน
ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ  
ให้เกิดการเฝ้าระวัง  ป้องปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 ๓.๒  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในตําบลพลับพลา 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๖.๓  จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๖.๔  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 ๖.๕  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒  นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

ลําดับท่ี  ๕๒ 

 

๑. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.  
๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน   โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 



๘๔ 
 
ท้องถ่ิน  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก  ค่านิยม  การบูรณาการ  การสร้างความเข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ  ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถ่ินจนถึง
ระดับชาติซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในท้องถ่ิน  ดังนั้น  การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น  จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน  ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน  ในการนี้  การมี
เครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน  จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทํา  ร่วม
รับผิดชอบ  และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น  จึงได้จัดทํา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตข้ึน  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
  ๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสร้างแกนนํา  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 ๓.๒  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓.๓  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๔.  เป้าหมาย 
 ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
๕.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชน  ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๖.๒  จัดทําฐานข้อมูลบุคคล  องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง  
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๓  เปิดโอกาสให้เครือข่ายท่ีได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทํา  และร่วมรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวยสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕  ทําบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ร่วมกันระหว่างหน่วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลากับบุคคล  องค์กร  
ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 



๘๕ 
 
๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 ๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 - 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ทําให้เกิดแกนนํา  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 ๑๐.๒  ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้  ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๑๐.๓  ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


