
ส่วนที่ ๓ 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๑.๑.๑  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ 

สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและการ

ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนอกจากน้ียังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานานจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
การที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปไดในที่สุดน้ันต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมืองภาคราชการภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริตควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทั้งน้ีกลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด้วยความชอบ
ธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ันปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซ่ึงได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐจึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแล้วแต่อย่างไรก็ตามสําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐน้ันปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) ดังน้ันการพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆจะต้องคํานึงถึงกรอบ
เป้าหมายวัตถุประสงค์แนวทางหรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติเพื่อสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไปดังน้ันเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

 
 



๑๘ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม

และจริยธรรม 
๓.๒ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
๓.๓ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินบุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๔. เป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ินพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อจัดหาวิทยากร 
๔. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๔ ปี (งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ    -        บาท 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้บริหารท้องถ่ินบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ

จริยธรรม 
๒. ผู้บริหารท้องถ่ินบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
๓. ผู้บริหารท้องถ่ินบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 



๑๙ 
๔. ผู้บริหารท้องถ่ินบุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ

โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซ่ึงได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซ่ือสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเก่ียวกับการให้บริการ
สาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้ทําโครงการเสริมสรา้ง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีคุณธรรมจริยธรรม

เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

๓.๒  เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชนและ
ประเทศชาติสร้างจิตสํานึกในการทําความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

๓.๓  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาในการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล

พลับพลา 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น ๓  แนวทาง คือ 
 



๒๐ 
๖.๑  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหารปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลพลับพลาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๖.๒  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและเห็น

คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแหง่ความดีมีคุณธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือทําบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธเป็นต้น 

๖.๓  การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
๑๐.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ

สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติรู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐.๓  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กร

ไปสู่ความสําเร็จทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรน้ันๆย่อมประสบความสําเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งน้ีข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆในการปฏิบัติงานมี
ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆแล้วย่อมสามารถแสดง
บทบาทน้ันๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถไร้
อุดมการณ์ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางานย่อมทําให้องค์กรน้ันๆด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างล่าช้าการทํางานสูงแล้วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตมีจรรยาบรรณค่านิยมบุคลิกภาพ
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเองบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต้ังใจทํางาน
ด้วยความทุ่มเทเสียสละมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ต่องานต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมประชาชนและ
ประเทศชาติแล้วย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึนมีความโปร่งใสมีการป้องกัน
การทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 



๒๑ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตข้ึนเพื่อ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการและพนักงาน
จ้างตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเองต่อการทํางานต่อเพื่อน
ร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๓.๒ เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
๓.๓ เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการทํางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อ

ผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งข้ึน 
๓.๔ เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต

ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการ/พนักงานทั้งหมด  จํานวน  ๗๖  คน 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดปฏิบัติธรรม  ทุกวันพระ  ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 

 

๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
๗.๑ ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด  
๗.๒ ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
๗.๓ จัดทํารายละเอียดโครงการฯกําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
๗.๔ เสนอรายละเอียดโครงการกําหนดการและหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด

ความเหมาะสม 
๗.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
๗.๖ วัดและประเมินผลโครงการฯ 

 

๘. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ. 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 



๒๒ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
๑๐.๒  บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
๑๐.๓ ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตและเจตคติต่อองค์กร

ต่อการทํางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม

เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค ์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม
จริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตนเองต่อ
ผู้อ่ืนและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้วการ
ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการ
อย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรน้ันๆ   

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและ
ข้าราชการฝ่ายประจํารวมถึงพนักงานจ้าง  จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาดังกล่าวน้ีข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
๓.๒  เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน 
๓.๓  เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
๓.๔  เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน 

 

๔. เป้าหมาย 
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน ๗๖ คน 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 



๒๓ 
๖. วิธีการดําเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับ
พลาโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุก
จิตสํานึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดู
งานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
๓๐,๐๐๐  บาท 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัดและต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
๑.๑.๒  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล

พลับพลา  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งน้ีการฝ่าฝันหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัยซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทําประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง  กําหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการได้แก่ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในส่ิง
ที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดม่ันใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากน้ีสํานักงานก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือสํานักงานก.พ. ที่นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ 
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลมดังน้ันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจ
ของประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา” ข้ึนเพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๓.๒  เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓  เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเช่ือถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

 



๒๕ 
๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน

ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลําดับ 

๓.๕ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทั่วไป 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๘) 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาลูกจ้างประจําพนักงานปฏิบัติงาน

ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่

การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 



๒๖ 
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดังน้ันเพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหารส่วนตําบลพลับ
พลาจึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึนเพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิด
ความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ิน

ข้าราชการฝ่ายประจําลูกจ้างประจําตลอดจนพนักงานทั่วไป 
๓.๒  เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร

ท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ินข้าราชการฝ่ายประจําลูกจ้างประจําตลอดจนพนักงานทั่วไป 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต

อาทิกฎหมายป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗  ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปลูก
จิตสํานึก 

๖.๒  เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและส่ือช่องทางต่างๆ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต้อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
 
 



๒๗ 
๑.๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบัพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่
ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ันแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผู้มี
อํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งใน
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร
เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก้เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังน้ันองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลพลับพลาเพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีจิตสํานึกค่านิยม

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

 

๔. เป้าหมาย 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 



๒๘ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
จัดประชุมประจําเดือนและให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติปฏิบัติงาน

ไม่ยุง่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นสํานักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตโดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ 
ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดว้ยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 



๒๙ 
ปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา
เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให ้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

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

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 



๓๐ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันได้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝันให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้นจําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชันเพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆที่
นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เก่ียวข้องกับหลายมิติทั้งมิติด้านสังคมการเมืองและการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
บริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึนเพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อ
ส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญหากข้าราชการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้อํานาจทาง
ราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชนต่อตนเองกลุ่มพรรคพวกพ้องเหนือผลประโยชน์ส่วนรวม
ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล

พลับพลา 
๓.๒ เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวมยึดถือหลัก

จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญอันจะนํามาซ่ึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในองค์กร 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of 

Interest 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๓๑ 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑. วางแผน/การถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
๖.๒. ออกแบบกิจกรรม 
๖.๓. จัดเตรียมเอกสาร 
๖.๔. ดําเนินการจัดประชุม 
๖.๕. สรุปรายงานการประชุม 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองวิชาการและแผนงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

 

๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนที่ตําบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เน่ืองด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่

ทําให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ 
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์  ดังน้ัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวจึงเป็นหนทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เน่ืองจากต้นไม_เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่น้ัน ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศา
เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตําบลพลับพลา” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังน้ัน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เพื่อให้เกิดความ
ร่มร่ืนแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

ร่วมกัน 
๓.๒  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว

ในตําบลพลับพลา 
๓.๓  เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกร้อน 
๓.๔ ส่งเสรมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย 

ร้อนแก่ประชาชน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  จํานวน ๕๐๐ ต้น 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖. วิธีดําเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน

ในท้องถ่ินเข้าร่วมกิจกรรม 



๓๓ 
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี ให้จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อ

ปลูกต้นไม้ 
๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
๖.๔  ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
๖.๕  ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
๑๑,๘๐๐ บาท 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑๐.๒  ทําให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และส่ิงแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓  ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑๐.๔  ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มร่ืนใน

ชุมชน 
 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตก
ถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู
พื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วยดังน้ันโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่ง
พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน
อยู่แท้จริงโดยมีหลักการสําคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นข้ันตอนตามลําดับความจําเป็นประหยัดการพึ่งพา
ตนเองส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากน้ันยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกรไดด้้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรกองทุน 

 



๓๔ 
สวัสดิการชุมชนตําบลพลับพลาจึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหน่ึงในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้
น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลพลับพลา 
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตําบลพลับพลา 
๓.๓ สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
๓.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลพลับพลา 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการสร้างเสริมให้กับผู้ร่วมโครงการ 
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
       ๕๐,๐๐๐  บาท 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

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



๓๕ 
๑. ชื่อโครงการ :โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนน้ันคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทํา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก
เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังน้ี (๙)จัดการศึกษา (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา ๒๕ กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบน้ัน 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ข้ึนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้องซ่ึงจะเป็นรากฐานที่สําคัญที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบไม่คดโกงมีจิต
สาธารณะมีจิตสํานึกเพื่อส่วนรวมตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทํา
ใดๆและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 

 

๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา จํานวน ๔๐๐ คน 
 
 



๓๖ 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะถูกผิดช่ัวดีสามารถนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา

ปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

 

๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
๕.๑  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๒  ดําเนินการตามโครงการ 
๕.๓  สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

 

๖. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
-   บาท 

 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๓  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา 
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เน่ืองจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านที่ทําให้เกิดปัญหาเช่นผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความสําคัญของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไมรู้จักการประมาณตนซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติดังน้ันจึง
ควรทําให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียงปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคมสิงแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จัก
เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงต่างๆ   

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาพิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติจึง
ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา 



๓๗ 
เศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึนเพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆที่เกิดข้ึนและ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันมีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (๕) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ
ตนเองดังน้ี (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา
ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝ่ังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได้ 
๓.๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงต่างๆที่เกิดข้ึน 
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันและ

รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

๔. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๔๐๐  คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่แบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

๕. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
๕.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๕.๒ ดําเนินการตามโครงการ 
๕.๓ สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

๖. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 



๓๘ 
๗. งบประมาณดําเนินการ 

-   บาท 

 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ได้ 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปล่ียนแปลง

ต่างๆที่เกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปันและรู้จักอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑  แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ

ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓  เร่ิมจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อ
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการที่ระดับคะแนน
จะสูงข้ึนได้น้ันการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึนเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความย่ังยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถ่ินและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ทั้งน้ีต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความขม
ข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบ่ันทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวน 

 



๔๐ 
มากและมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถ่ินอาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้
ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ

จัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ปี 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

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

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๔๑ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ คร้ัง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๔ ปีจํานวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เปน็ไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเร่ืองการ 

บรรจุแต่งต้ังโยกย้ายโอนเล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือนและมอบหมายงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
“มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

พลับพลาเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กรโดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาให้มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กร
จะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทํางานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  การ
จัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเป็นเผยข้อมูล
ข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๕๖  มาตรา ๖ ที่
กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีน้ันต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ
รัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  

ดังน้ัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการทํางานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.๒  เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๓.๔  เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา

ให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาทํางาน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน ๑ มาตรการ 



๔๓ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

๖.๒  นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔  ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน ๑ 

มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาไม่น้อย

กว่า ๙๐ % 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 



๔๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

“มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
และหัวหน้าส่วนราชการ” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงที่

มีอํานาจหน้าทีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลามีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาน้ันมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการส่ัง
การอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักกองและฝ่ายต่างๆ  ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ
ทําให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗  ที่กําหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่  ส่ัง  อนุญาต  และ
อนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล อํานาจหน้าที่ในการส่ังหรือปฏิบัติราชการของ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไป
ตามนโยบายและมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

 



๔๕ 
ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยากจึงจําเป็นต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓  เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ังอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และ

หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ังอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 



๔๖ 
๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผลผลิต 
มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนเป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหารผล

การปฏิบัติราชการซ่ึงใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้
กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  
ด้วยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเล่ือนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตําบล 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขงพนักงานส่วนตําบลองค์การ

บริหารส่วนพลับพลา  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการและพนักงานส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วน  และพนักงานส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๓  ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย 



๔๗ 
เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 

๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลเสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่  ๒๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ช่วงระยะเวลามีนาคม – เมษายน  และกันยายน – ตุลาคม 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ใน 

ทรัพย์สินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เปน็ไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ัง
การที่เก่ียวข้องซ่ึงถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนทองถ่ินจะต้องทําตามกฎหมายระเบียบและมีความจําเป็น
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ

ที่เก่ียวข้อง 
๓.๒  เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณที่ต้ังไว้ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ประจําปีงบประมาณ   วันที่ ๑ ตุลาคม   ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 



๔๙ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือส่ัง
การที่เก่ียวข้อง 

๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๑๐.๓  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซ่ึงกําหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔  เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔.๒  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒  จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน

งบประมาณ 
๖.๓  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 
๖.๖  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจําปี 



๕๐ 
๖.๗  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช่งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๓  เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวของกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



๕๑ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑๐.๒  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒  เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๓  เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๕๒ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ

สาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้  ดังน้ัน  การที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และคํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ทั้งน้ี  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   มาตรา ๒๓ ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ
ดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  
คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ินจึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓  เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ 

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน ๔ ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 



๕๓ 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศดังน้ี 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

๖.๒  นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ได้แก่  ทางเว็บไซต์บอร์ด  ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไรส้าย  หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔  ปี (ปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ 
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
๒.๒.๓  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
“กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลยื่นคําขออนุมัติอนุญาตใน
เรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  ติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลการดําเนินการ
ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อ
ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้านเอกสารการส่งต่องานระบบการรับเงินและกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อให้บริการตามลําดับจัดสถานที่ส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆเพื่อให้บริการที่ดี
กับประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากน้ียังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายนํ้า, 
ด้านนํ้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการท้อง
เที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดการจัดการนํ้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติและเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทยีมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ 
๓.๒ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติ 
 



๕๕ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายนํ้า, 
ด้านนํ้าเพื่อการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดการจัดการนํ้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) 

๖.๒  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ 
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตาม

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่น้ันต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ 



๕๖ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถ่ินน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปน้ัน
ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใด
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีน้ันจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินของตัวช้ีวัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์ในท้องถ่ินลูกจ้างและ
พนักงานจ้างอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจจึงจําเป็นต้องมีโครงการน้ีข้ึนมา 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ 
๓.๒  เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
๓.๓  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓.๔  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน 
๑ ครั้งต่อปี 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการและดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 



๕๗ 
๖.๒  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด 
๖.๓  สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
๖.๔  ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
๖.๕  ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบดําเนินการหมวด

ค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆโครงการจ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐บาท/ปี 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ผลผลิต 
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  

จํานวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย  ณ  ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมา  ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองทุกปีน้ัน 

เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  องค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ
บริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้ส้ันลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นที่ตําบลพลับพลา 
๔.๓ ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติราชการ

ใดๆ  ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 



๕๙ 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติปรับปรุงข้ันตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเร่ืองใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ังการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖.๓  ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 

๖.๔  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สํานักในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล่องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเปล่ียนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง

เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็นการกระจาย
อํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการ 



๖๐ 
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ีโดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง  ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังน้ันงานให้บริการจึงเป็น
งานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดเม่ือประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําให้เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒  เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
๓.๓  เพื่อปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
๓.๔   เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบล

พลับพลา 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๖.๔.๑  ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
๖.๔.๒  ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
๖.๔.๔  จัดให้มีกลjอง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 



๖๑ 
๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
๖.๔.๖ จัดทําคําส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 

ประชาชนทั้งเวลาทําการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗  การมอบอํานาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 

๖.๕  มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖.๖  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการเพื่อนําจุดบกพร่องในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี   

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  กองคลัง  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
๑๐.๓  มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
๒.๓.๒  มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ 

การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรน้ันก็เพื่อ

เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังน้ันการดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  ส่ังการ  แต่งต้ัง  มอบหมาย  คณะผู้บริหารปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

๖.๒   ดําเนินการออกคําส่ังฯ 
๖.๓  สําเนาคําส่ังฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



๖๓ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการการดําเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑.ช่ือโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติ

เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้  การที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
ดําเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียวก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆเกิดข้ึนได้ดังน้ัน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดข้ึน  องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี 
๓.๒  เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าที ่

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน ๕ เรื่อง 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลพิจารณา 
๖.๒  ออกคําส่ังมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติราชการแทน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



๖๔ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเจ้าหน้าที่  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐  ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

๑. ชื่อโครงการ :มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคารต่อเติม
ดัดแปลงอาคารเป็นต้นซ่ึงล้วนแต่เก่ียวข้องกับสิทธิหน้าที่  และเสรีภาพของประชาชน  การที่จะใช้อํานาจอยู่กับ
นายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า  และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริต
ข้ึนมาได้  ดังน้ัน  จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นไปอย่างรอบคอบ 
๓.๒ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คําส่ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
เสนอคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๖๕ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกคําส่ังมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงที่

มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน  มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เน่ืองจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการส่ังการอนุมัติ
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักกองและฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทําให้การ
บริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตาม 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖  และมาตรา ๓๗  ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา 
๕๙ (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่  ส่ัง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล อํานาจหน้าที่ในการส่ังหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  มาตรา  ๖๐/๑  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจ 

 
 



๖๖ 
หน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจําเป็นต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ังอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และ

หัวหน้าส่วนราชการ  จํานวน ๔ ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ังอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
๖.๒  จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๖๗ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑  ผลผลิต 
มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
๑๐.๑ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 
๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี  จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเน่ืองในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก

ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซ่ึงความเสมอภาคยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาและจัดต้ังข้ึนเพื่อทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเน่ืองในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม  ซ่ึงเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
ของพระองค์ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้
คนไทยได้มีโอกาสและไดพระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคมเป็นวันสตรีไทยของทุกปีเพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมี
โอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้
สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  มาตรา ๖๗ (๖) 
ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่นโดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซ่ือสัตย์สุจริตมานะอดทนมีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัดสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านการศึกษาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุข

สังคมสงเคราะห์ฯลฯด้วยความเสียสละเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมให้อยูใ่นสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ 
๓.๒  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและกําลังใจในการ

บําเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
 

๔. เป้าหมาย 
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  จํานวน ๑๘ คน 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๖๙ 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจําปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาทราบ
ทั่วกันเพื่อให้แต่ละตําบลดําเนินการคัดเลือกกล่ันกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองได้พิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเพื่อทําหน้าที่กล่ันกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอช่ือจากแต่ละ
ตําบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

๖.๔ คณะกรรมการฯเสนอรายช่ือสตรีดีเด่นที่ผ่านการกล่ันกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายช่ือให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

๖.๕  ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯในวันสตรีสากล จํานวน ๑ 
ครั้ง/ปี  โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นประธานในพิธี 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธ์ิ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 

๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแก่งแย้งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําให้การ

มีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอยเกิดปัญหามากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคมสร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทํา 

 



๗๐ 
ความดีเพื่อส่งเสริมสรา้งขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจน
เป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมเน่ืองจากความดีและคุณธรรมเป็น
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของทอ้งถ่ิน 
๓.๓ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโล

บายหน่ึงในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อยกว่า 

๑๐ คน/ปี 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆได้แก่วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 

 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน

ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากน้ียังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเด็กเยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคม
และประเทศชาติเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษาจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะเพื่อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งม่ันช่วยเหลือ
สังคมและเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อยกย่องบุคคลเด็กและเยาวชนที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอยา่งต่อเน่ืองให้สังคมได้รับรู้ 
๓.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
๓.๓ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคลเด็กและเยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน

ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางยิ่งข้ึน 
 

๔. เป้าหมาย 
เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตําบลพลับพลา 
 

๕. สถานที่ดําเนินการ 
ศาลาเอนกประสงค์  ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๒ ประสานกํานันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน

ผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๓ จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาดังน้ี 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่นการจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่นการทําปูนแดง (ประชาชน) 

๖.๔  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๕  สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 



๗๒ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
๒.๔.๓  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ

ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตดังน้ัน
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นส่ิงที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นส่ิงที่ยากต่อการ
ดําเนินงานก็ตามแต่เป็นส่ิงสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังน้ันองค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาจึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน
ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
๓.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
 



๗๔ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ

ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๒ กําหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทําความตก
ลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมาตรา ๔๕ 
กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ
ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลากับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลาและหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกองและให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี  เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
๓.๒ เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายมีความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการและรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  
 



๗๕ 
๓.๔ เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่ายสามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๔. การประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจนโดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสํานัก/กอง  เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  และรับ
ส่ิงจูงใจตามระดับผลงานโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพร้อม
คณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติดังน้ี 

๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๑  ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆและผู้ปฏิบัติงานทราบและทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัดและกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 

๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมเช่น 
- ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 

ราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ เดือนและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเป็นต้น 
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัดและผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับดูแล
และติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 

๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวช้ีวัดที่กําหนด 

๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการกรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
 
 



๗๖ 
 

๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมินระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

๒.๕.๒  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัดอําเภอที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเน่ืองจากเห็นความสําคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนซ่ึงนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลายังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังมีหน้าที่ให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงกรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยังสตง.
แล้วแต่สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัยฝ่ายนิติการและดําเนินการทางวินัยกองวิชาการและแผนงานมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากน้ียังให้ความร่วมมือกับสํานักงานป.ป.ช./สํานักงานป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเพื่อ
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปีไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๓.๒ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 
 



๗๘ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ

ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯตามระเบียบฯภายในกําหนด 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น
องค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 

ดังน้ันองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ข้ึน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

 



๗๙ 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA 
จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
๒.๕.๓  ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเร่ือง 

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีป่ฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซ่ึงสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะน้ันเพื่อให้การ
ดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาข้ึนเพื่อดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ข้ันตอนกาปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดทําคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

 



๘๑ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลพลับพลาตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาโดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องของตําบลพลับพลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
๒.๕.๓  ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขามามี 

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน   แจ้งเบาะแส   เสนอข้อคิดเห็น   ซึ่งสามารถย่ืน
คําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะน้ัน  เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา  รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาข้ึน 
เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒  เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 

๔. เป็าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒  จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๖.๔  เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

 



๘๓ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ี รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลพลับพลาตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาโดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
สืบเน่ืองจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗  ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดทํา 
มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน  ทั้งน้ี  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน 
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู องค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลายึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๒   เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรม 

 

 
 



๘๔ 
๔. เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๖.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดย

มิชอบ 
๖.๓  กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๖.๔  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔  ป ี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

 

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

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ท่ีทําการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มี เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึง
ได้ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์  สํานักงานปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ ประชาชน 
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้ สามารถรับรู้ สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๓.๒  เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลพลับพลา 

 

๔. เป็าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน   ๑  แห่ง 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

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

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการท่ีกําหนด 



๘๖ 
๖.๔  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

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

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา” 

 

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

ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ีไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ   และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เร่ือง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาข้ึน 

๒.  เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่ายจ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

๓. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี 
๓.๑  ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๒  ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
๓.๓  ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
๓.๔  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 

 



๘๗ 
๔. เป้าหมาย 

๑. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน ๑ แห่ง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  จํานวน  ๑  ชุด 
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลพลา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน  ๑  ฉบับ 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

๖.๑   จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๖.๒  เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๖.๓  จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๔  จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๕  จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๖  จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม  เป็นต้นไป ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๘. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา ณ สํานักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลพลับพลา 
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 
 
 
 
 
 



๘๘ 
๓.๑.๒  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่ กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ  ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

 

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

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร    
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓.๓  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทข้ึนไป 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งตําบล ได้แก่ 

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



๘๙ 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 

 
๑.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริ หารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้     
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติ งานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปีและการจัดซ้ือจัดจาง จัดหา

พัสดุต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ 
 



 
๙๐ 

คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  –  ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา” 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗  และมาตรา ๙  กําหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลท่ี
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งน้ี 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๓.๒  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงข้ึน 
๓.๓  เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า  ๗  ช่องทาง 

 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

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

เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจํา 

และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านส่ือมวลชน/ 

การจัดแถลงข่าว 



๙๒ 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่ จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรกครองส่วน
ท้องถ่ิน นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ   เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา รวมถึงการ
นําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี ข้ึน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
๓.๒  เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
๓.๓  เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.๔  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
๓.๕  เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
๓.๖  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน  ๑๘  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลพลับพลา  สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาส่ีปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒  ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 



๙๔ 
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๖.๔  จัดประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจ 
๖.๕  ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
๖.๖  จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
๖.๗  จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
๖.๘  จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้สํานักงานปลัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๖.๙  ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน   ๑๘  หมู่บ้าน ระหว่าง

เดือนมีนาคม – เมษายน  

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
จํานวน  ๑๘,๐๐๐ บาท 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนตําบล 
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
 
๑. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้

มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ อยู่ ในอํานาจหน้าท่ี ด้วยความรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

 

 



๙๕ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 

๓.๓  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

 

๔. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ีที่ ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้ 

เสียท่ีเก่ียวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถให้บริการได้อย่างมี คุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

 

๕. วิธีดําเนินการ 
๕.๑  จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๕.๓  นําเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น

และเร่งด่วน 
๕.๔  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

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

ทุกข์/ร้องเรียน ดังน้ี 
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  

จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๙๖ 
๙.๒  สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๙.๓  แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 

๓.๒.๓  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เป็นส่วนงานท่ีมี

อํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   ซ่ึงมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้ 
อย่างปกติสุข ดังน้ัน  เมื่อมีกรณีการแจ้งเร่ืองราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพส่ิงแวดล้อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ เช่น กล่ินเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจึงมีหน้าที่ เร่งดําเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญน้ันเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
๓.๒  เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
๓.๓  เพื่อเป็นการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

 

๔. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลพลับพลา 

 

๕. วิธีดําเนินการ 
๕.๑  จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
๕.๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
๕.๓  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบล 
๕.๔  ดําเนินการออกตรวจพื้นท่ีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการ

เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
๕.๕  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

 

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

ทุกข์ /ร้องเรียน ได้แก่ 
๑) ทางไปรษณีย์  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  หมู่ที่  ๒  ตําบลพลับพลา อําเภอโชคชัย  จังหวัด

นครราชสีมา  ๓๐๑๙๐ 



๙๗ 
๒) โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๒๐๐๔    
๓)  ทางโทรสาร  หมายเลข ๐๔๔ - ๔๙๑๗๘๘ 
๔) เว็บไซต์  http://www.tambonplubpla.go.th 
๕) เฟสบุ้ค  “อบต.พลับพลา” 

 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑  มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๙.๒  สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

๙.๓  ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง

จะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๓.๒  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
๓.๓  เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

 

๔. เป็าหมายการดําเนินการ 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 



๙๘ 
๖. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕  วันทําการ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
๑๐.๒  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๓.๓.๑  ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทํางบประมาณ 

 
๑.ช่ือโครงการ  :  มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  

           ตําบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมาวด  ๑  องค์กรจัดทําแผนพัฒนา  ข้อ ๗ (๒)  และข้อ  ๙  กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรหกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังน้ัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบล  มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  โดยกองวิชาการและแผนงาน  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาข้ึน 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาและ
แผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การ
บริหารส่วนตําบลฯ  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลากําหนดด้วยความถูกต้อง  
โปร่งใส  และสุจริต 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา      จํานวน   ๑๐    คน  
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนพลับพลาบางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง  ๒  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ  กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาแทนกรรมการฯ  ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน  ๔๕  วัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๕๘  หมวด  ๑  
องค์กรจําทําแผนพัฒนา  ข้อ  ๗(๒)  และข้อ  ๙  ที่กําหนด 



๑๐๐ 
 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา  เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาและร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาด้วย
ความถูกต้อง  โปร่งใส  สุจริต  และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
๑.ช่ือโครงการ  :  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล  ประจําปี 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน  ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของกรกระจายอํานาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้จัดทําโครงการ  อบต.
สัญจร  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี  ข้ึน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน  และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ   อีกทางหน่ึงด้วย 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้นําองค์กรประชาชน  เช่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกํานัน  ผู้นําชุมชนแพทย์
ประจําตําบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  กลุ่มอาชีพต่างๆ  ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  คน 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 ๕.๑  ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 ๕.๒  แต่งต้ังคณะทํางาน 
 ๕.๓  วางแผนกําหนด  วัน  เวลา  สถานที่  การฝึกอบรม  พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
 ๕.๔  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๕.๕  ดําเนินโครงการตามวัน  เวลา  ที่กําหนด 



๑๐๑ 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๗.  งบประมาณ 
 ๑๘,๐๐๐  บาท 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 ๓.๓.๒  ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  
(ประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  กําหนดให้
ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลน่ันคือได้ทําหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง  ๑๘  หมู่บ้าน 
 

๕.  วิธีการดําเนินการ 
 ๕.๑  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาอย่างแข็งขัน  สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  
กําหนดให้ภาคประชาคม  (ตัวแทนประชาคม)  ต้องไปมีส่วนเก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาใน
หลายๆ  ส่วน  เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง  ฯลฯ 
 ๕.๒  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เพื่อเรียนรู้
ทําความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ  จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

๗.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

 
 



๑๐๓ 
๙.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๙.๑  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา 
  ๙.๒  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 ๓.๓.๓ ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป 
 ดังน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙(๓)  และมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด  องค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
ประจําปีงบประมาณ 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีการขับเคล่ือนอย่าง
เป็นรูปธรรมซ่ึงจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒  เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา 
 ๓.๓  เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
 

๕.  วิธีการดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๖.๑  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 ๖.๒  จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓  จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 



๑๐๕ 
 ๖.๔  จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  (ตามหนังสือส่ังการ  ท่ี  มท  ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕  ลงวันที่  ๑๑  
ก.พ. ๒๕๕๘)  จํานวน  ๗  คน  ประกอบด้วย 
  (๑)  ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒)  ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ๒  คน 
  (๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
  (๔)  ปลัด  (อบจ./เทศบาล/อบต.)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕)  หัวหน้าสํานักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (๖)  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ  ดําเนินการดังน้ี 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
ปีละ  ๒  ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

๔) ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลามอบหมาย 
  ๖.๕  ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  ๖.๖  การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ๖.๗  การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
  ๖.๘  จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลาพร้อมตัวช้ีวัด 
  ๖.๙  การติดตามและประเมินผล 
  ๖.๑๐  การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ  แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแก้ไขต่อไป 
 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 



๑๐๖ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งสอดคล้องกับหมวด  
๕  และหมวด  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ดังน้ัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน  และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด  ๕  และหมวด  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
 ๓.๒  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา 
   

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนสภาท้องถ่ิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ๖.๒  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๓  รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ  ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 
   

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๑๐๗ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลพลับพลา  หรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลามีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
มิติที่  ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๔.๑  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
 ๔.๑.๑  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  ประจําปีงบประมาณ  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  ซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่กําหนด  
โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในท่ีชัดเจน  ดังน้ัน  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  ที่เก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง.  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒  เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการบัญชี  และด้านอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  
มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายท่ีกําหนด 
 ๓.๔  เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวยว่าเพียงพอ  และเหมาะสม 
 ๓.๕  เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
   

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานครู  และเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกกอง/สํานัก  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๖.๑  จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒  ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ 



 
๑๐๙ 

ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ 
 ๖.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
คําส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 ๖.๔  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ังที่ทางราชการ
กําหนด  เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
   

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมาก
ข้ึน 
 ๑๐.๒  ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓  การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน  ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
 ๑๐.๔  ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
๒๕๔๔  กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้  รายงานต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
 ดังน้ัน  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้
มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวยเงินแผ่นดินกําหนด  เป็นประจําทุกปี  
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 



๑๑๐ 
 ๓.๒  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ  กําหนด 
 ๓.๓  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกําหนด 
   

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 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  เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อง  ๖  ระดับองค์กร  และนําเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดทําส่ง
รายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
   

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๑๐.๒  ลดโอกาสความผิดพลาด  ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

๔.๑.๒  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
   

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซ่ึงจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ใน
อดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ  ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือส่ังการ  และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ  โดยส่วนใหญ่  จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเยียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ  
ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิ  
ทั้งน้ี  สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน  และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้กําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ข้ึน 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น  ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ  ที่อาจมีข้ึน 
 ๓.๒  เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้  สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน  และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓  เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เง่ือนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
   

 
 
 



๑๑๒ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงขอหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 ๕.๑  แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ 
 ๕.๒  ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๕.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ 
 

๖.  สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา / ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
   

๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก  ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑  การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๒  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัด  และคุ้มค่า 
 ๙.๓  มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเช่ือถือได้  สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๙.๔  การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 ๙.๕  เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดีย่ิง 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ ๖  ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๑๐.๒  กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  ๘๐  ได้ดําเนินการแก้ไข 
 ๑๐.๓  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔  มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕  ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ  ๘๐  ในระดับมาก) 
 



๑๑๓ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาในฐานะหน่วยรับตรวจรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนิน
กิจกรรม  หรือโครงการต่างๆ  ของหน่วยรับตรวจ  และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  การส้ินเปลือง  หรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  เพื่อนําความเส่ียงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียงหาย  ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมความเส่ียง  ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การส้ินเปลือง  
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒  เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด 
 ๓.๓  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล 
   

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 ๖.๑  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
(ระดับองค์กร)  จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 



๑๑๔ 
 ๖.๒  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลานําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(แบบ ปอ.๓)  ไปดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงภายในเวลาท่ีกําหนด  และรายงานผลการดําเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ  (ระดับส่วนย่อย) 
 ๖.๓  หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลารายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๖.๔  คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่  
หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 
 ๖.๕  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
   

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
 ๑๐.๒  มีการติดตามผลการประเมินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
๔.๒  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหาร 

ราชการตามช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
  ๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  
เก่ียวกับการบรรจุ  แต่งต้ัง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง  การโอน  ย้าย 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กําหนดหน้าท่ีของงานเป็นเร่ืองๆ  การวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  
กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ  แต่งต้ัง  การโอนย้าย  การเล่ือนระดับ  และการเล่ือนข้ันเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นไป
อย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๓.๒  เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ังการ
โอน  ย้าย 
     

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล  พนักงานครูส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งต้ัง  การโอน  ย้าย 

- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลบริหารงาน 
บุคคลในการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  และ  ก.อบต. 
จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 



๑๑๖ 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
- ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการแต่งต้ัง 

ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งต้ัง 
- การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรม 

การพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
- ในการออกคําส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จะออกคําส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ 

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลารับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 

- แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ 
เล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือ
ส่ังการข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน  และ  ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่งเพื่อความ 
โปร่งใส 

- มีการออกคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการดําเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง  จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน 
- ในการออกคําส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนตําแหน่ง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจะออกคําส่ัง 

แต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลารับมติคณะคณะกรรมการการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัด  (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- แต่งต้ังกรรมการการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลบริหารงานบุคคล  ใน 
การที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาได้ดําเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือส่ังการ  
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง  อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ 
บุคลากรทราบ 

- มีการการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน  เพื่อพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ 
 
 



๑๑๗ 
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน  มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ  เช่น  ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ  การ
รักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสม  และข้อมูลการลา  เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม  ตอบข้อสงสัยและโต้แย้งผล 
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   ออกคําส่ังการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน  และมีการติดประกาศผลการเล่ือนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ  โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ  การโอน  ย้าย  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
๔.๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลการงบประมาณ  การรับ  

– จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
   

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฎิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือส่ังการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว  ถูกต้อง  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  ข้อเท็จจริง  
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในละภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๔  ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
     

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖.  วิธีดําเนินการโครงการ 
 การจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาภายในเก้าสิบ
วันนับต้ังแต่วันส้ินปี  และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด  เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ  และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๑๑๙ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
 ๑๐.๓  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐  
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย  และการใช้ 
                     ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือส่ังการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ  จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย  
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนที่
ถูกต้อง  มีความสุจริต  ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้  การรับ  จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่าย  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
     

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 -  มีการแต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -  มีการแต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน 
 -  สรุปผลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ  
เช่น  ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  เม่ือส้ินปีงบประมาณ 
 

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๗.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 



๑๒๑ 
 

๙.  ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ  จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลาทําให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
๔.๒.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลจัดหาพัสดุ 

  

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน  ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  
ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน  
เพื่อกระตุ้นการปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนา
ระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๓.๒  เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
       

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๒  จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๓๕  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐)  พ.ศ. ๒๕๕๘  มิได้กําหนดให้มีการ
แต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาให้ความสําคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย 
 



๑๒๓ 
 ๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เม่ือมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจรับ  กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในอํานาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ  อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๔๘  ร่วมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  และเข้าใจเง่ือนไขข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี  เพราะหาก
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ท่ีตนเองได้รับการ
แต่งต้ังให้ทําหน้าที่แล้ว  อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ  อ.อ.ป.  หรือบุคคลอ่ืน  นอกจากน้ีอาจจะต้องรับผิดชอบ
ทางแพ่ง  อาญา  วินัย  หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง  
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง  เพื่อความโปร่งใส  จึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้าง  เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้  ความเข้าใจ  
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง  ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
       

๔.  เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 



๑๒๔ 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ๖.๒  จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 ๖.๓  ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีทบบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
   

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
  ฝ่ายบริหาร 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ  
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง  เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ  ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร  สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน  เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ  
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๒  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓  สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท  หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
       

๔.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๓๖  คน 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   
 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  จัดคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม 
 ๖.๒  แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ  เช่น  การจัดซ้ือจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ฯลฯ 
 ๖.๓  สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



๑๒๖ 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๑๐.๒  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เก่ียวข้องกับหลายองค์ประกอบ  
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท้องถ่ิน  อันได้แก่  ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาทและต้องทํา
หน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็ง  เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร  และท่ีสําคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน  เก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ  
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อเป็นส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน  และการมีส่วน
ร่วมในการทํางาน 
 ๓.๒  เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๓  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
       

๔.  เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  จํานวน  ๓๖  คน 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  
 
 



๑๒๗  
 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
เช่น   
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด   
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จํานวน  ๒  ศูนย์   
 ๖.๒  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 
   

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  เกิดทัศนคติท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 ๔.๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
 ๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ 

ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ี รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช่ตําแหน่งหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชัน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งน้ี เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน  

 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการคอร์รัปชัน 
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้ 

๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ  ให้เกิดการเฝ้าระวัง  ป้องปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 ๓.๒  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
       

๔.  เป้าหมาย 
 ประชาชนในตําบลพลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๖.๓  จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๖.๔  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 ๖.๕  เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
 ๖.๖  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน 
   

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 
 



๑๓๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒  นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
๔.๔.๒  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน  
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  และนโยบายของ
รัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก  ค่านิยม  การบูรณาการ  การสร้าง
ความเข้มแข็ง  และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ  ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถ่ินจนถึง
ระดับชาติซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  มีภารกิจหน้าท่ีในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง  โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถ่ิน  ดังน้ัน  การท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้น้ัน  จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน  ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ิน  
ในการน้ี  การมีเครือข่ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน  จึงเป็นส่ิงจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาพประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วม
ตัดสินใจ  ร่วมทํา  ร่วมรับผิดชอบ  และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันในท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา  พิจารณาแล้วเห็นว่า  การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นส่ิงจําเป็น  จึงได้
จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตข้ึน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
   

๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อสร้างแกนนํา  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 ๓.๒  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน  ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๓.๓  เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
       

๔.  เป้าหมาย 
 ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  และภาคประชาชน  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา 
 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา   



๑๓๒ 
๖.  วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  แต่งต้ังตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชน  ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 ๖.๒  จัดทําฐานข้อมูลบุคคล  องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง  โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๓  เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งต้ังมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพลับพลาในการร่วมคิด  ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมทํา  และร่วมรับผิดชอบ  ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 ๖.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวยสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕  ทําบันทึกข้อตกลง  (MOU)  ร่วมกันระหว่างหน่วยองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลากับบุคคล  
องค์กร  ส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 

๗.  ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

๘.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 

๑๐.  ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ทําให้เกิดแกนนํา  แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 ๑๐.๒  ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้  ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 ๑๐.๓  ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


